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Sveriges Kattklubbars Riksförbund
SVERAKs årsmöte med högt i tak!
Sveriges Kattklubbars Riksförbund, SVERAK avhöll sitt årsmöte den 20-21 mars i Elite
Stadshotellet i Västerås – en vacker jugendbyggnad från 1907 och det var högt i tak – i flera
bemärkelser.
43 av totalt 52 medlemsklubbar var närvarande och representerade mer än 7 200 enskilda
medlemmar. I samband med årsmötesförhandlingarna var det också prisutdelningen i tävlingen
Årets Katt. Tack vare SVERAKs samarbetspartners Royal Canin och SveLand Försäkringar delades
många fina priser ut.
SVERAKs förbundsstyrelse beviljades ansvarsfrihet och de ledamöter som stod till val omvaldes.
Bland de vid årsmötet antagna motionera märks särskilt den om vildkattshybrider. Statens
Jordbruksverk reglerar (SJVFS 2003:60, Saknr L 80:1) vilka katter som är att betrakta som
hybrider.

- Utöver att SVERAK tar avstånd från att hålla eller föda upp katter som parats med vilda katter
kommer motionen att sändas vidare till Federation Internationale Feliné, FIFe – det internationella
förbund inom vilket SVERAK verkar. Vi hoppas givetvis att även FIFe kommer att antaga motionen,
säger SVERAKs förbundsordförande Annette Sjödin.
Top Cat Club med säte i Stockholm utsågs till Årets Kattklubb inom SVERAK och fick, förutom
plakett och ära, mottaga en prischeck på 10 000 kronor från försäkringsbolaget SveLand.
Kattsporten i Sverige växer och SVERAK ser med tillförsikt fram emot år 2005 – då firar det
samlande förbundet i kattsportens Sverige 50-årsjubileum!
Mer information

Annette Sjödin, SVERAKs förbundsordförande telefon 031-92 10 95
Hans G Lindberg, SVERAKs vice förbundsordförande telefon 0411-481 33

Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) är kattvärldens motsvarighet till Svenska
Kennelklubben. SVERAK representerar över 7 200 medlemmar i 52 kattklubbar runt om i Sverige.
SVERAK sköter stambokföring av cirka 10 000 raskatter per år och ansvarar för ungefär 70
internationella kattutställningar varje år. SVERAK ger ut förbundstidningen Våra Katter.
SVERAK ingår i det internationella förbundet Fédération Internationale Féline (FIFe).
www.sverak.se

