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Kattens dag – första advent 2009
Av tradition firar vi Kattens dag den första advent. I år har vi anledning att fira
lite extra då Kattförbundet SVERAK har öppnat sitt ID-register för katt! I vårt
ID-register är alla katter välkomna att registreras, utan avgift.
Kattförbundet SVERAK har under många år verkat för att alla katter ska ID-märkas. Nu
har vi tagit nästa steg och öppnat vårt katt-ID-register. I detta ID-register finns redan
42 000 katter registrerade, främst raskatter men alla katter är välkomna!
- Målet är att alla katter ska vara ID-märkta och registrerade i vårt katt-ID-register,
säger Annette Sjödin, SVERAKs förbundsordförande. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att
arbeta för samtliga katters väl och ve, att sommarkatten inte längre behöver gå ett
okänt öde till mötes och att vi genom ID-märkning och registrering i vårt ID-register kan
återfinna ägare till katter som inte hittar hem.
För mer detaljer om ID-märkning och registrering – se bifogad folder samt på
webbplatsen:
www.sverak.se/id
Ytterligare upplysningar lämnas av:
Annette Sjödin, SVERAKs förbundsordförande, telefon 031-92 10 95

Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) representerar omkring 8 000 medlemmar i 56 kattklubbar runt
om i Sverige.
Kattförbundet SVERAK är den centrala organisationen för de anslutna kattklubbarna i Sverige. Klubbarna
arbetar på regional eller nationell nivå och arrangerar bland annat kattutställningar och olika
medlemsaktiviteter. SVERAK ansvarar för ungefär 70 internationella kattutställningar varje år.
Som exempel kan nämnas att Kattförbundet SVERAK
• har som mål att katten ska uppskattas som sällskapsdjur och betraktas som familjemedlem
• är organisationen för alla kattägare och kattintresserade
• verkar för att alla katter ska ID-märkas
• har en internationellt erkänd stambokföring av raskatter
• är remissinstans för ett flertal myndigheter i frågor rörande katt
SVERAK ger ut förbundstidningen Våra Katter.
SVERAK ingår i det internationella förbundet Fédération Internationale Féline (FIFe) som är initiativtagare till
världssamarbetet World Cat Congress (WCC).
SVERAKs officiella adress:
SVERAKs kansli, Åsbogatan 33, 504 56 BORÅS
Tel vx: 033-10 15 65 Fax: 033-10 08 99
E-post: sverak@sverak.se

