När SVERAK beslutat om

Avstängning från SVERAK-verksamhet
Augusti 2016

SVERAKs Disciplinnämnd, DN beslutar i ärenden rörande enskild klubbmedlem som brutit mot SVERAKs stadgar eller
grundregler och/eller SVERAKs och FIFes regler eller handlat på ett sätt som är ägnat att skada eller motverka
SVERAKs och/eller FIFes mål och verksamhet.
Vid beslut om avstängning innebär detta att enskild person under en viss angiven period är avstängd från
kattavelsverksamhet, utställningsverksamhet eller all verksamhet inom SVERAK. DNs beslut kan, enligt SVERAKs
stadgar, överklagas till SVERAKs styrelse. Styrelsens beslut kan överklagas till SVERAKs årsmöte.
Det är viktigt att den som är avstängd respekterar ”straffet” och att etik och moral gäller under hela
avstängningsperioden.
Det är avstängd person som äger ansvaret att informera berörda personer om sin avstängning och vad den
innebär och medför (se nedan).

Avstängd person tillåts att:






vara medlem i SVERAK-klubb
prenumerera på Våra Katter
beställa SVERAK-material - som stadgar och
regler, kompendiet Att ha katt och liknande.
Observera att som SVERAK-material avses
inte stamtavlor, stamnamn och liknande
använda sig av SVERAK-blanketter

Avstängd från utställningsverksamhet
får INTE:


aktivt göra PR för sin
uppfödning/verksamhet i SVERAKsammanhang som vid utställnings- och
avelsverksamhet.



annonsera i SVERAKsammanhang/publikationer.
Detta gäller även annons i SVERAKs
förbundstidning Våra Katter såvida inte
pressläggningstid gör det oundvikligt.
Förbokade annonser tas bort vid
avstängningsbesked och ev återstående
inbetald annonsavgift återbetalas. I möjligaste
mån ska även fotografier och liknande
undvikas. Styrelsens representant i redaktionen
bevakar.



vistas i utställningslokalen annat än som
besökare, med undantag för
yrkesverksamhet.
Generellt anses yrkesverksamhet i detta fall
vara uppdrag/åtaganden som
monterinnehavare, utställningsveterinär,
föreläsare (föreläsning bör inte ske inom
förbunds/kattverksamhet men om så sker är det
inte tillåtet att agera i SVERAKs namn).Det är
olämpligt att avstängd person agerar i någon av
nämnda funktioner men etik och moral hos
avstängd person och arrangerande klubb får
råda.



det är upp till varje utställningsarrangör
att besluta om återbetalning av utställningsavgift ska ske eller inte för det fall anmälan till
utställning skett innan avstängningen trädde i
kraft.



Avstängd persons katters
utställningsresultat

Avstängd från kattavelsverksamhet
får INTE:



låna ut/använda egen hankatt i SVERAKavel.
para egen honkatt innan avstängning är
hävd.
Avstängd person tillåts att utan dispens/ påföljd
registrera kull/kullar från egen uppfödning om
de är ”tillverkade” innan avstängningen trädde i
kraft.



aktivt göra PR
för sin uppfödning/verksamhet i SVERAKsammanhang som vid utställnings- och
avelsverksamhet.



annonsera i SVERAKsammanhang/publikationer.
Detta gäller även annons i SVERAKs
förbundstidning Våra Katter såvida inte
pressläggningstid gör det oundvikligt.
Förbokade annonser tas bort vid
avstängningsbesked och ev återstående
inbetald annonsavgift återbetalas. I möjligaste
mån ska även fotografier och liknande
undvikas. Styrelsens representant i redaktionen
bevakar.

Avstängd från all SVERAK-verksamhet



aktivitet som skett före personen blivit
avstängd, som exempelvis erhållna
utställningsresultat, publiceras även om
publicering sker under perioden personen
fortfarande är avstängd.



om avstängd person hamnar på Årets
Kattlista och genom detta erhåller pris får
personen ifråga inte personligen hämta det
vid prisutdelning av Årets Katt.

...då gäller samtliga punkter under avels- och
utställningsverksamhet.
Som utställning räknas internationella utställningar
och dessutom klubbmästerskap, propagandautställningar, Kattens Dag och liknande
klubbaktiviteter.

Ärenden som inte berörs av FIFes och/eller SVERAKs stadgar och regler hänvisas till annan instans, exempelvis Allmänna Reklamationsnämnden eller
tingsrätten. SVERAK tolkar inte ex.vis konsumentköplagen vid tvistemål mellan köpare/säljare (SVERAK-uppfödare). SVERAK agerar inte - och
företräder inte enskilda personer - i civilrättsliga tvister.

