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SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

Protokoll fört vid Kattförbundet SVERAKs ordinarie årsmöte
den 16-17 mars 2019, Frimurarehotellet Linköping.
Mötet öppnades kl. 10.00 genom att förbundsordförande Annette Sjödin hälsade alla varmt välkomna.
Mötet började med en tyst minut för att hedra BKs kassör, Solweig Persson som avlidit på torsdagen efter en kort tids
sjukdom.
Annette Sjödin informerade sedan att Moa Stamholt är kansli-kontakt för hotellet, så eventuella frågor/funderingar tar man
med henne. Vidare informerades om att söndagen är sista dag för beställning av assistentskjortor och att eventuell
beställning görs till kansliet innan dess.
Hålltider gicks igenom därefter presenterade Annette Sjödin sittande förbundsstyrelse; vice ordförande Eva Porat,
förbundsekonom Michael Wirth Färdigh, hälsoledamöter Sofie Abbereus och Anna-Lena Berg, tävlingsledamöterna Conny
Jansson och Lotta Kragh, regelledamot Britta Kjellin samt ledamöterna Hans Boskär och Siv Widberg. Därefter
presenterades anställd personal på förbundskansliet; Elina Byström, Pär Johansson, Moa Stamholt och Cecilia Wennergren
följt av närvarande övriga förtroendevalda; disciplinnämndens ledamöter Katarina Wolffram (sammankallande), Lena
Böörs, Anna-Karin Lénshof och Malin Sundqvist (Wendy Mörk hade av personliga skäl hastigt nödgats lämna återbud),
internrevisor Rolf Jonsson och Arne Grundberg, revisorssuppleant Hillevi Förhammar, valberedningen Maria Laestander
(sammankallande), Lars Hammar och Camilla Wester, Våra Katters anställda redaktör Ulf Lindström,
redaktionsmedarbetarna Barbro Åberg (delegat NERK), Malin Sundqvist (DN) och Annelie Finnebäck (ej närvarande) samt
Anna-My Olausson, representant från förbundets samarbetspartner Royal Canin. AGRIAs representanter (Viktoria Engström
och Ingrid Kjellgren) kommer senare under dagen.
Annette Sjödin berättade även lite om vad styrelsen arbetat med, då det inte alltid är så lätt att uppfatta via protokoll det
gedigna arbete som faktiskt utförs ofta i det fördolda. Annette Sjödin avslutade med att tacka styrelsen för fantastiskt
samarbete under året och förklarade därefter SVERAKs årsmöte 2019 för öppnat.
Annette Sjödin hälsar nu, speciellt de som inte var närvarande på gårdagens mingelparty, välkomna!
Annette Sjödin informerade om vikten av att vara införstådd med att under helgen tagna beslut inte är giltiga innan
årsmötesprotokollet är justerat samt att hålla mobiler avstängda eller på ljudlöst. Annette Sjödin informerade om att
årsmötet direktsänds, länk till eventet fanns publicerad på förbundets FB sida. Det informerades även att personvalen inte
kommer att direktsändas, men att en sammanställning av valen kommer att läsas upp så snart kamerorna är påslagna igen
efter valen. Länken stängdes ner efter avslutat möte.

1. Upprop och fastställande av röstlängd
Upprop skedde av de 38 (av 42) SVERAK-klubbar som representerades av en eller två delegater. Flera klubbar hade även
åhörare med till mötet.
Medl.antal
181231
22

Medlemsklubb

Delegat/er

ALFA, Alfakatten

Lämnat besked om ej deltagande

ASK, Absolut Kattklubb

Anna Börje & Anna Lejfelt-Sahlén

55

3

BIK, Billingebygdens Kattklubb

Lotta Bergsten & Sara Pääjärvi

144

4

BIRKA, Birka Kattklubb

Gisela Grünwedl & Berit (Bellan) Karlsson

183

5

BJK, Björkstakatten

Arne Lahti & Susanne Vikström

238

6

BK, Föreningen Boråskatten

Pauline Johansson

38

2

CK, Calmare Kattklubb

Tina Reinhardt & Ulla-Britt Reinhardt

201

6

DK, Dackekatten

Eva Johansson & Eva Johansson

151

5

DÄK, Dalälvskatten

Malin Folkerud & Maria (Maja) Karlsson

218

6

ELK, Elfsborgskatten

Cecilia Gylling & Karin Jadesjö

114

4

FMK, Föreningen Mästerkatten

Anne Nordström & Päivi Palokangas

60

3

FRÄS, Fräsets Kattklubb

Jenny Frölén & Benjamin Jiglund

175

5

GEK, Gestrica Kattklubb

Annika Ågren & Mikael (Micke) Ågren

104

4

GRK, Göteborgs Raskattklubb

Lämnat besked om ej deltagande

73

HÄK, Hälsingekatten

Karin Eriksson & Ida-Karin Jansson

90

3

JKK, Järva Kattklubb

Susanne Johansson & Annika Myhrberg

285

7
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Medl.antal
181231
15

Medlemsklubb

Delegat/er

Röstetal

KKoJ, Kattklubben Katten och Jag

Siv Jacobsson & Marie Nordberg Bengtsson

LK, Linköpings Kattklubb

Leanne Högberg & Helena Olsson

37

2

MEK, Medelpads Kattklubb

Katarina Henriksson

51

3

MIN, Min Kattklubb

Carin Mikkelä & Anne-Marie Törnström

81

3

MSK, Mellansvenska Kattklubben

Jenny Grunditz & Angelica Weigl

150

4

NERK, Nerikes Kattklubb

Carolin Tyresgård & Barbro Åberg

430

10

NOS, Norrskenskatten

Inger Björklund & Jessica Vatcher

200

5

PK, Perserkatten

Carina Rosberg & Marie Ryding

71

3

RYSS, Ryssfolket

Lena Höglund & Tomas Öhberg

79

3

SC, Speed Cat

Margareta Backhurst & Timo Saukkila

35

2

SK, Stockholms Kattklubb

Thomas Snällström & Marie Westerlund

490

11

SKKK, Skånes Kattklubb

Barbro Helmer & Anja Hjort

86

3

SL, Siameslinjen

Emelie Frisén & Linda Hällgren

95

3

SOL, Solkatten

Helene Fahlgren & Carina Lindmark

102

4

SPIN, Spinneriet

Sylvia Dahlkvist & Lisa Sillanpä

224

6

SUK, Sundsvalls Kattklubb

Lämnat besked om ej deltagande

115

SVISS, Kattklubben SVISS

Susanne Mårtensson & Marie Södergren

80

3

SYDK, Föreningen Sydkatten

Sofia (Fiffi) Granlid & Birgitta Karlsson

456

11

SÖK, Storsjökatten

Lämnat besked om ej deltagande

62

TCC, Top Cat Club

Bertil Hansson & Ewa Löwdin

153

5

UK, Uppsala Kattklubb

Jeanette Houdi & Annika Kiel Olsson

265

7

VK, Västsvenska Kattklubben

Maria Brandin & Ann Cedergren

252

7

VRK, Västerås Kattklubb

Inger Fransson & Ulrika Stefansson

185

5

VÄK, Värmlands Kattklubb

Inger Andersson & Lena Karlsson

196

5

ÄK, Föreningen Ädelkatten

Helen (Helle) Hallberg & Anette Holländare

140

4

ÖSTK, Östkatten

Kerstin Lönnkvist & Anna Wideström

239

6

1

6 440

Röstlängden fastställdes till 179 röster vilket innebar: enkel majoritet 90 röster, kvalificerad majoritet 120 röster.
Ett test av mentometersystemet gjorde och det fungerade felfritt.

2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Årsmötet beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

3. Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag på dagordning att motion M 1 behandlas före §14.
Annette Sjödin informerade att VB hade en ny sida (sid 44) samt ett tillägg av namn vid ett eventuellt fyllnadsval av ledamot
med Elisabeth Kristiansson. Även sidan rörande arvoden (sid 42) har ersatts med ny handling.
Flera ärenden till §16, Övriga frågor, anmäldes;
RYSS, rörande GDPR.
FMK, rörande böter försenat utställningsmaterial.
SKKK, rörande årsmötets planering, Årets Katt, bemötande samt plattor på utställning/läsbara bedömningssedel
Annette Sjödin, rörande utställningsregler §1.17 Säkerhet på utställning.
Dagordningen fastställdes därefter.
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4. Val av ordförande, bisittare och sekreterare för årsmötet
Maria Laestander föredrog valberedningens förslag:
Val av mötesordförande för årsmötet – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Eva Porat, NERK som
mötesordförande under SVERAKs årsmöte 2019.
Efter detta val lämnade SVERAKs förbundsordförande Annette Sjödin över ordförandeklubban till årsmötesordförande. Eva
Porat tackade för förtroendet och informerade om att det är 20:de året i rad som hon sitter som mötesordförande.
Val av bisittare till årsmötesordförande – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Malin Sundqvist, MSK som bisittare
till årsmötesordförande under SVERAKs årsmöte 2019.
Sekreterare för årsmötet – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja SVERAKs kansli (Cecilia
Wennergren) som årsmötessekreterare under SVERAKs årsmöte 2019.

5. Val av två protokollsjusterare och två rösträknare
Protokollsjusterare 1 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Barbro Helmer, SKKK att justera
protokoll fört vid 2019 års årsmöte.
Protokollsjusterare 2 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Birgitta Karlsson, SYDK att justera
protokoll fört vid 2019 års årsmöte.
Rösträknare 1 – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Arne Grundberg, JKK som
rösträknare under SVERAKs årsmöte 2019.
Rösträknare – lördag och söndag
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Rolf Jonsson, NERK som rösträknare
under SVERAKs årsmöte 2019.

6. Föregående årsmötesprotokoll
Årsmötet beslutade med acklamation att lägga årsmötesprotokollet från den 17-18 mars 2018 till handlingarna.

7. Årsredovisning 1 januari – 31 december 2018
Årsredovisningen omfattade styrelsens verksamhetsberättelse, verksamhetsberättelse från disciplinnämnden, styrelsens
resultatredovisning och årsbokslut samt revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret.
Årsberättelse från förbundsstyrelsen
Sida för sida av styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom av mötesordförande.
Inledning, SKKK frågade vad som avsågs med texten ”att antalet utställda katter minskat med 30% över en tioårsperiod”?
Michael Wirth Färdigh förtydligade att det avsåg totala antalet starter/år.
SVERAKs årsmöte 17-18 mars 2018, MSK frågade varför det inte fanns med i årsberättelsen att hela styrelsen avgick under
årsmötet? Annette Sjödin besvarade att den informationen finns i årsmötesprotokollet.
SVERAKs årsmöte 17-18 mars 2018, Följande kattklubbar deltog ej, justering, LK, Linköpings kattklubb saknas
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Hälsa, Sofie Abbereus informerade och påminde om att inkomma med synpunkter om remissen L106 (Jordbruksverkets nya
föreskrifter om hållning av hund och katt). Jordbruksverket har bett SVERAK att sammanställa inkomna synpunkter från
förbundet.
Länsstyrelsen i Halland, SKKK undrade om det bara var LS i Halland som det finns samarbete med? Hälsoledamöterna
informerade om att de har ett gott samarbete med just dem då de har personal med stort intresse av katt. De arbetar dock
för att öka samarbetet över hela landet.
SVERAKs kansli, DÄK undrade varför kansliet var semesterstängt 2018, då det fanns fyra personal anställda? Annette Sjödin
svarade att man kommer att se över detta i år.
SVERAKs hemsida, den nya hemsidan publicerades i torsdags och förevisning av den skedde. SYDK ansåg det beklagligt att
sidan legat nere några timmar precis innan årsmötet. Att byta från den gamla till den nya hemsidan gick inte helt smärtfritt,
då tekniken strulade och flertal länkar bröts. Malin Demervall som gjort denna nya fina och lättnavigerade sida har arbetat
hårt senaste dygnen för att få ihop alla sidor igen. FRÄS uppmärksammade ansvariga på att det saknades certifikat på sidan
(https), de kan vara behjälpliga med att lösa detta om det behövs. NOS undrade om det gick att lägga till länkar till
uppfödare under raser, det är inte aktuellt – uppfödare finner man på raskatter.com. De nya fina logotyperna som finns till
applikationerna har Ulf Lindström gjort och han har använt sig av de katter som Sofia Granlid designade till WW i Malmö.
Årsmötet tackade och applåderade både Sofia Granlid och Malin Demervall och man hälsade och vinkade till Malin om hon
tittade på sändningen.
FIFe, förtydligande/justering, Michael Wirth Färdigh var en av FIFes revisorer tom maj 2018.
Eva Porat läste upp slutordet.
Årsmötet beslutade att lägga styrelsens årsberättelse samt stambokföringens rapport till handlingarna.
Årsberättelse från disciplinnämnden, DN
DNs verksamhetsberättelse för 2018 presenterades.
Katarina Wolffram informerade om vikten att inte lägga ”locket på” när man som klubb får information om att det kan
finnas problem rörande enskild medlem. DN får ofta frågor om strul/problem mellan köpare/säljare. Katarina Wolffram
uppmanade klubbarna att vara tydligare vid sin kommunikation mellan enskild medlem/uppfödare och/eller köpare så
ingen upplever att de hamnar i kläm.
DÄK uppmanade klubbarna att bli bättre och tydligare på att informera överlag.
LK frågade DN om det inte stod felskrivet i beslut 18-03-34, borde det inte vara att inga kullar kommer att registreras efter
angivet datum? DN besvarade att skrivningen är korrekt. Det vill säga, honkatt som nedkommer med för många kullar i
avseende av 3/24-regeln (utan i förväg beviljad dispens) får alltid ett års ”avelsförbud”, inte att man får avla henne helt fritt
i ett år för att sedan beläggas med ett permanent ”avelsförbud” (som ändring utefter LKs förslag hade inneburit).
Årsmötet beslutade att lägga disciplinnämndens årsberättelse den till handlingarna.
SVERAKs resultatredovisning och årsbokslut
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh föredrog handlingarna för årsmötet.
SK frågade vad som ingår i on-line hantering? Michael Wirth Färdigh förklarade samt informerade om att inför 2019 har
förbundet valt att splittra upp datautvecklingen i fler avdelningar, så det blir tydligare.
SYDK frågade varför utfallet skiljer sig så markant mot beslutad budget? Michael Wirth Färdigh förklarade att kostnaden för
IT-projekt blivit betydligt högre under året än budgeterat, då styrelsen valt att prioritera upp dessa då de underlättar både
för klubbar och enskilda medlemmar.
SYDK frågade därefter om Aladdin. De upplever att problem med bekräftelser, färger som försvinner etc ökat markant och
att det skapat stor frustration. Det är synkroniseringsproblem mellan IT-systemen och det arbetas med att förbättra detta.
Lotta Kragh informerade om att inom kort så kommer problemen med bekräftelser att upphöra, då funktionen håller på att
byggas in i utställarens MinaKatter. Detta kommer att bli en betydande förbättring både för arrangör och utställare.
SK inflikade att ”försvunna” bekräftelser från Aladdin inte alltid är ”försvunna”, det handlar också om att utställare inte har
koll på att de fått dem!
SYDK frågade till sist varför förbundet betalat 45 000 i courtage under året? Michael Wirth Färdigh svarade att pengarna
härrör till kapitalsäkra placeringar som tidigare gjorts men att kostnaden är periodiserad sedan tidigare år. Förbundet får
inte ”spekulera” på annat sätt enligt ett mångårigt årsmötesbeslut.
MSK frågade vad ”köpta tjänster” under not 6 externa kostnader innebar, då summan ökat markant sedan året innan?
Michael Wirth Färdigh bad att få återkomma med svar på det efter det stundande kaffet.
Fikapaus mellan klockan 11.19 och 11.45.
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Michael Wirth Färdigh redogjorde nu för vad ”köpta tjänster” är. I det ingår bland annat förbundets portokostnader,
tryckkostnad för Våra Katter, transport av burpoolen, förbrukningsinventarier, server, kontorsmaterial och dataservice.
Årsmötet beslutade att lägga resultatredovisning och årsbokslut till handlingarna.
GEK begärde nu ordet och ursäktade sig att frågan inte riktigt hör till denna punkt. De undrade om man kan sända annan
person än just klubbens avelssekreterare till eftermiddagens kurs, då deras inte är på plats. De fick till svar att det är helt i
sin ordning att annan deltager för klubbens räkning.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
Internrevisor Rolf Jonsson noterade att han har skrivit under denna rapport i 24 år. Rolf Jonsson informerade att de vid tre
tillfällen under året varit på plats i Borås, där de tagit del av handlingar och bokföringspärmar. Han informerade att det inte
inkommit några frågor från klubbarna under året rörande styrelsens förvaltning, men att de som vanligt granskat styrelsen
och dess förehavanden. Rolf Jonsson informerade även om att de gjort en notering rörande administrativa rutiner vilket
internrevisorerna kommer att följa upp under 2019.
Delegaterna hade inga frågor.
Internrevisorerna under verksamhetsåret, Rolf Jonsson och Arne Grundberg samt revisorssuppleant, Hillevi Förhammar
lämnade som slutord i sin revisionsberättelse: ”Vår genomförda revision ger i övrigt inte anledning till anmärkning på
förbundets förvaltning. Vi föreslår därför att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid som revisionen
omfattar”.
Årsmötet beslutade att lägga internrevisorernas berättelse till handlingarna.
Förbundsekonom Michael Wirth Färdig framförde externrevisorns revisionsberättelse som är mycket omfattande.
Slutord från revisionsberättelse från externrevisor Claes Svensson, KPMG.
Uttalanden: ”Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges Kattklubbars Riksförbund för år 2018. Enligt min
uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dessa finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att
föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen”
Årsmötet beslutade att lägga externrevisorns berättelse till handlingarna.

8. Ärenden väckta till årsmötet
Dnr 19-05-1
Dnr 19-05-2
Dnr 19-05-3
Dnr 19-05-5

Norrskenskatten nr 1, rörande överlåtelseavtal
Norrskenskatten nr 2, rörande fodervärdsavtal
Föreningen Ädelkatten, rörande fodervärdsavtal
Föreningen Sydkatten, rörande avtal

SK föreslog att det borde finnas två olika överlåtelseavtal, ett när man överlåter till en konsument och ett annat när man
överlåter till en uppfödare. Årsmötet sände med detta förslag till den nybildade arbetsgruppen för avtal/blanketter.
SYDK tycker inte att tredje stycket i styrelsens svar till dem är klädsamt.
DÄK framförde att de tycker att styrelsen har gjort ett jättebra arbete, särskilt i skapandet av en arbetsgrupp.
VÄK undrade om man fortfarande måste använda sig av de aktuella avtalen som är publicerade på hemsidan, de fick till svar
att det måste man. Sen första januari i år så står det i grundreglerna att de måste användas.
ÄK inflikade att de är nöjda med styrelsens svar.
Dnr 19-05-4

Föreningen Sydkatten, rörande avdrag av annonsbidrag och avgift för försent inlämnat
utställningsmaterial

SYDK lämnade in sitt material efter avhållen utställning, tre dagar försent.
SK påtalade vikten av att sätta sig in i vad som gäller vid arrangerande av utställningar, både vad som står i reglerna men
även beslut tagna av årsmöten. NERK höll med om vikten av att sätta sig in i vad som gäller.
SYDK inser att de inte kommer undan avgiften om 1 500 kronor för försent inkommit material men de anser att de skall
erhålla uteblivet annonsbidrag om 4 000 kronor. Annette Sjödin informerade om att styrelsen inte kan ta ett sådant beslut
då beslut tagna av SVERAKs årsmöte gäller över allt annat. Annette Sjödin poängterade även att beslut tagna av ett årsmöte
inte alltid innebär en uppföljning med att det skrivs in i ett regelverk.
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Årsmötet beslutade, efter votering, att SYDK inte skall erhålla uteblivet annonsbidrag.
Ja
Nej
Avstår

60 röster
105 röster
14 röster

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och disciplinnämnd
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2018.
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för disciplinnämnden för verksamhetsåret 2018.

10. Rapporter
Dnr 16-10-66:5 Utställningskatalog som elektroniskt dokument
Under året har ingen kattklubb valt att använda sig av elektronisk katalog. Det kan vara så att då alla katter numer
publiceras online, via resultatsidan i Aladdin, så känner inte klubbarna/utställarna nyttan av att även publicera katalogen
digitalt.
Flera klubbar har under året valt att man kan förbeställa kataloger. Det har underlättat beräknad åtgång, men även skapat
merarbete med att hålla reda på inkomna förbetalningar.
Att tänka på om man har en elektronisk katalog är att samarbetspartners annonser måste vara med.
Nu kom Royal Canins representant Anna-My Olausson tillsammans med AGRIAs representanter Viktoria Engström och
Ingrid Kjellgren fram till podiet där Eva Porat och Annette Sjödin stod med en stor pokal i handen.
Eva Porat läste upp motiveringen till AGRIAs pris till Årets Profil och beklagade att vederbörande inte fanns med oss i
årsmöteslokalen.
”Med en äkta kärlek till katten som familjemedlem, höjer hon förståelsen och kunnskapen hos TV-tittarna om kattens
behov och dess ökade status.
Stort grattis, Jenny Strömstedt!
Därefter läste Eva Porat upp motiveringen för AGRIAs pris till Årets Kattklubb.
”Med flest antal nya inregistrerade stamnamn, samt även den kattklubb som under året ökat sitt medlemsantal mest!
— starkt jobbat!”
Stort grattis, Stockholms Kattklubb!
SK tackade ödmjukast för utmärkelsen och nämnde att de inte är med i den medlemskampanj som förbundet har, då man
vill ha medlemmar som uttryckligen vill vara med i just SK. Man nämnde även att man har en stor andel av förbundets
enkilda medlemmar som är bosatta på Åland.
Anna-My Olausson presenterade sig lite kort samt berättade att det bara är att rycka tag i henne om man har frågor.
Eva Porat meddelade nu att styrelsen beslutat att man skall dela ut ett extra pris i år, nämligen Årets Glädjespridare. Ett pris
för att visa uppskattning, till en person som oförtrutet och energiskt bidragit till positiva tongångar och alltid med ett
leende på läpparna.
Stort grattis, Anna-My Olausson!
Anna-My Olausson blev näst intill mållös, chockad och glädjefylld tackade hon för den fina betygelsen.
Lunchpaus mellan klockan 13.00 och 14.00.
Två separata, ej protokollförda, möten hölls mellan klockan 14.00 och 15.40 (inklusive kaffepaus). I årsmöteslokalen
informerade Annette Sjödin och Eva Porat om förbundet och dess struktur och i separat lokal höll Malin Sundqvist och
Cecilia Wennergren ett seminarium för avelssekreterare.
Årsmötesförhandlingarna upptogs åter 15.40.
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Dnr 15-05-14:14 Uppfödardiplomering steg 2
Gruppen har under året arbetat vidare med de synpunkter som inkom vid workshopen på årsmötet 2017 och
vidareutvecklat sitt förslag till uppfödardiplomering enligt dessa.
Gruppen har haft möte med SVERAKs styrelse där de haft en ingående och givande diskussion runt sina tankar, möjliga
problem och arbetet framåt. De har skrivit färdig den artikel till Våra Katter som de fick i uppdrag av årsmötet 2017 att
publicera. Den kommer att publiceras i Våra Katter under våren 2019. Då kommer samtidigt en mer ingående beskrivning
att publiceras på SVERAKs hemsida. Målet med artiklarna är att ge uppfödare och enskilda medlemmar i klubbarna
möjlighet att komma med synpunkter och förslag till gruppens vidare arbete. Därefter är målsättningen att presentera ett
slutligt förslag till Sveraks årsmöte 2020.
Britta Kjellin och Jeanette Houdi visade en power point presentation rörande gruppens tankar, de uppmanade klubbarna
att vara gruppen behjälplig med tankar om kontrollfunktioner. Man uppmanade även att det är nu när arikeln publiceras
som man kan tycka till – inte sen när allt arbete är klart!
Hans Boskär hade nu väntande samtal via Skype på storbildsskärmen. Där var en överlycklig Jenny Strömstedt med katten
Kerstin. Mötesordförande Eva Porat läste upp motiveringen till hennes pris som AGRIAs Årets Profil inom SVERAK och
gratulerade återigen. Jenny Strömstedt var mycket hedrad av utmärkelsen och sade att hon även fortsättningsvis kommer
göra allt hon kan för att öka kunskapen om katt för den breda allmänheten.

11. Beslut om avgifter
11 a) Medlemsavgifter
Årsmötet beslutade med acklamation, i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om förändrade medlemsavgifter vilket
innebär:
Klubbarnas medlemsavgift till SVERAK 2021
60 kronor per enskild medlem till SVERAK från 2021.
2 400 kronor - den del som samtliga klubbar betalar in i samband med medlemsavgiften och som ingår i
årsmötesutjämningen.
Minimiavgiften till SVERAK blir då 5 400 kronor.
11 b) Övriga avgifter
Årsmötet beslutade med acklamation, i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om förändrade prenumerationsavgifter
vilket innebär:
Prenumerationsavgift Våra Katter 2021
25 kronor per nummer (för utlandsprenumeration tillkommer 15 kronor per nummer) vid klubbprenumeration.
330 kronor för enskild inrikesprenumeration (6 nummer).
450 kronor för enskild utrikesprenumeration (6 nummer).
I samband med diskussioner om avgiften för Våra Katter väckte SK frågan om styrelsen övervägt att digitalisera tidningen.
Det är ingenting som styrelsen övervägt.
Avgifter från den 1 januari 2020
SVERAKs styrelse föreslog att förbundet skall börja ta ut en registreringsavgift om 100 kronor/katt för ID-registret. Denna
avgift skall endas tas ut för icke enskilda medlemmar. Stora diskussioner förelåg, RYSS kontrade med förslaget 25
kronor/katt. Tillslut förelog Eva Porat att man först skulle rösta om det skall vara avgift eller inte, för att sedan rösta om
nivån på eventuell avgift.
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Årsmötet beslutade, efter votering, att avgift skall införas för registrering i SVERAKs ID-register.
Ja

104 röster

Nej

75 röster

Avstår

0 röster

Nästa votering blev nu nivån på avgiften, styrelsens förslag om 100 kronor eller RYSSs förslag om 25 kronor.
Årsmötet beslutade, efter votering, att avgiften skall vara skall 100 kronor.
(0 (noll) kronor för registrering i SVERAKs ID-register för enskild medlem och katthem i samarbete).
100 kronor

145 röster

25 kronor

26 röster

Avstår

8 röster

Årsmötet beslutade med acklamation, i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrade avgifter för stamnamn
vilket innebär:
Stamnamn
1 500 kronor för stamnamn inklusive stamnamnsbevis.
1 000 kronor för stamnamn överfört från icke FIFe-förbund inklusive stamnamnsbevis.
50 kronor för stamnamnsbevis.
Michael Wirth Färdigh bad att en notering skulle läggas till protokollet att den preliminära budgeten eventuellt skall
förändras.
Stamtavlor
Flera diskussioner fram och tillbaka rörande styrelsens förslag om höjning av avgiften för ordinarie stamtavla (kattunge i kull
yngre än tre månader). Förslag lades från SL att endast höja avgiften för icke diplomerade uppfödare och då till 400 kronor.
Årsmötet beslutade, efter votering, i enlighet med styrelsens förslag om höjning av avgiften för ordinarie stamtavla med 50
kronor både för icke diplomerade och diplomerade uppfödare vilket innebär 350 respektive 250 kronor.
350/250 kronor
103 röster
400/200 kronor

11 röster

Oförändrat

65 röster

Avstår

0 röster

Årsmötet beslutade, med acklamation, i enlighet med styrelsens förslag om oförändrade avgifter på övriga typer av
stamtavlor, transfer samt huskattbevis vilket innebär:
600 kronor per katt i kull äldre än tre månader.
500 kronor per katt vid import/överföring.
150 kronor per transfer.
150 kronor per katt vid ändring/tillägg.
150 kronor per ersättningsstamtavla.
50 kronor per katt vid ändring/tillägg då katten är under sju månader. Kan endast utnyttjas en gång per katt. Eventuell
ytterligare ändring sker till ordinarie avgift (150 kr).
Huskattbevis
150 kronor per nyutfärdat huskattbevis
100 kronor per ersättningshuskattbevis
Årsmötet beslutade med acklamation, i enlighet med SVERAKs styrelses förslag om oförändrad utställarpeng vilket innebär:
Utställarpeng (per bedömd katt)
15 kronor per bedömd katt.
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12. Beslut om arvoden för verksamhetsåret 2019
Årsmötet beslutade med acklamation i enlighet med styrelsens förslag på oförändrade arvoden.
240 000 kronor – förbundsstyrelse.
55 000 kronor - förbundstidningens redaktion.
12 000 kronor – disciplinnämnd.
10 000 – internrevisorer.
4 000 kronor - årsmötets ordförande.
4 000 kronor – årsmötes sekreterare.
8 000 kronor – valberedning.
Eftersom årsmötet valt SVERAKs kansli till årsmötessekreterare, utgår inget arvode för detta uppdrag eftersom SVERAKanställd personal är i tjänst under mötet.

13. Behandling av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhets- och
räkenskapsår
Verksamhetsplan 2019 och budgetkommentarer
Förbundet kommer under 2019 att fokusera framför allt på följande områden:
1) Mål 2022 – 10 000 enskilda medlemmar i förbundet.
2) Satsning på PR för SVERAK och höjning av kattens status, genom bland annat deltagande vid externa aktiviteter,
stöd till medlemsutveckling, och större synlighet utåt.
3) Påbörja och fortsätta arbetet med ”on-line” hantering, ägarändring on-line, registreringsanmälan on-line, hälsointyg
on-line. Underhåll och uppdatering av Aladdin och raskatter.com.
4) Utbildningssatsning inom alla delar av förbundet.
5) Planering och genomförande av ett uppfödarseminarium.
Michael Wirth Färdigh föredrog verksamhetsplanen och gick igenom lagd budget. Några smärre frågor från delegaterna
kom som Michael Wirth Färdigh besvarade.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att godkänna den föreslagna budgeten.
Motion M1 behandlades innan valen, detta då den kunde påverka vilka poster som skulle väljas.

Motioner rörande SVERAKs stadgar M 1, andra klubbning
M 1/18

STYR 1/18

SVERAKs stadgar 4.11 och 5.1, ändring av text

Årsmötet beslutade, med Acklamation, att bifalla motionen.
Ändring av text:
5.1.1 Styrelsens sammansättning
Förbundsstyrelsen består av:
• Förbundsordförande
• Vice förbundsordförande
• Förbundsekonom
• PR-ledamot
• Regelledamot
• Utställningsledamot 1
• Utställningsledamot 2
• Avels- och hälsoledamot 1
• Avels- och hälsoledamot 2
• En suppleant
• Ordinarie ledamot 1
• Ordinarie ledamot 2
Vid förfall för ledamot träder suppleant in. Avgår ledamot före mandattidens utgång träder suppleant in i dennes ställe
för tiden till och med nästföljande årsmöte.
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Under pågående mandatperiod kan förtroendevald i SVERAKs styrelse inte samtidigt inom förbundet ha ett
arbetstagarförhållande som anställd eller uppdragstagare.
5.1.2 Styrelseledamöters funktioner
PR-ledamot
Med inriktning mot intern och extern PR.
Ordinarie ledamöter
Ledamöter utan personvalt ansvarsområde
I fråga om andra funktioner än personvalda, samt vid förfall och vid ledamots avgång i förtid, konstituerar styrelsen
sig själv.
5.1.4 Styrelsemöten
SVERAKs styrelse är beslutför då mer än hälften av de röstberättigade är närvarande. För alla beslut krävs att mer än
hälften av samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet.
4.11 Ärenden
13. Val av:
a) förbundsstyrelse, inkl förbundsordförande, förbundsekonom, och övriga ledamöter och styrelsesuppleanter
Val
Samtliga val sker för en mandattid av två år med växelvis val, om inget annat anges. Suppleanter väljs för en mandattid
av ett år.

14. Val av förtroendevalda inom SVERAK
Webbsändningen stängdes av.
Valberedningen, genom Maria Laestander, informerade om VBs arbete under året och tackade för förtroendet. 17 klubbar
hade inkommit med nomineringar, vilket var en mer än föregående år.
Valberedningen föredrog och presenterade sina förslag:
FÖRBUNDSSTYRELSE
Vice ordförande - 2 år
Sittande vice ordförande, tillika valberedningens förslag Eva Porat presenterade sig och därefter Elisabeth Kristensson som
föreslogs ”från golvet”.
Eva Porat, NERK
Elisabeth Kristensson, HÄK
Avstår

130 röster
41 röster
8 avstår

Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Eva Porat, NERK.
Förbundsekonom – 2 år
Valberedningens förslag, Hans Boskär presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Hans Boskär, NERK.
Fyllnadsval, Ordinarie ledamot - 1 år
Valberedningens förslag Jeanette Houdi presenterade sig, därefter Elisabeth Kristensson som föreslogs ”från golvet”.
Jeanette Houdi, UK
Elisabeth Kristensson, HÄK

140 röster
39 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Jeanette Houdi, UK.
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Avels- o hälsoledamot 1, - 2 år
Valberedningens förslag tillika sittande på posten Anna-Lena Berg presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Anna-Lena Berg, PK.
Utställningsledamot 1, - 2 år
Valberedningens förslag tillika sittande på posten Conny Jansson presenterade sig, därefter Päivi Palokangas som föreslogs
”från golvet”.
Conny Jansson, JKK
Päivi Palokangas, FMK

162 röster
17 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Conny Jansson, JKK.
Regelledamot - 2 år
Valberedningens förslag tillika sittande på posten Britta Kjellin presenterade sig, därefter Birgitta Karlsson som föreslogs
”från golvet”.
Britta Kjellin, VÄK
Birgitta Karlsson, SYDK

151 röster
28 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Britta Kjellin, VÄK.
FÖRTROENDEVALD REVISOR SAMT SUPPLEANT
Internrevisor 2, – 2 år
Valberedningens förslag Hillevi Förhammar presenterades av Rolf Jonsson.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Hillevi Förhammar, SK.
Revisorssuppleant – 1 år
Valberedningens förslag Rolf Jonsson presenterade sig, därefter Karin Jadesjö som föreslogs ”från golvet”.
Rolf Jonsson, NERK
Karin Jadesjö, ELK

151 röster
28 röster

Årsmötet beslutade, efter votering, att välja Rolf Jonsson, NERK.
Britta Kjellin väckte direkt efter detta val, frågan om revisorssuppleanten torde vara vald på 2 år nu, i och med den nyss
beslutade nya texten rörande val (M1/18). Mötesordförande bad årsmötet om valen kunde göras klara först då klockan var
mycket och alla var trötta, och återkomma imorgon om vad som gäller på denna post, 1 eller 2 år. Årsmötet godkände
detta.
DISCIPLINNÄMNDEN, DN
DN-ledamot 3 – 2 år
Valberedningens förslag tillika sittande på posten Wendy Mörk presenterades av FMK.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Wendy Mörk, FMK.
DN-ledamot 4 – 2 år
Valberedningens förslag tillika sittande på posten Anna-Karin Lénshof presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Anna-Karin Lénshof, NOS.
DN-ledamot 5 – 2 år
Valberedningens förslag tillika sittande på posten Malin Sundqvist presenterade sig.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att i enlighet med valberedningens förslag välja Malin Sundqvist, MSK.
Disciplinnämnden meddelade senare under helgen att de utsett Katarina Wolffram till sammankallande.
VALBEREDNING, VB
Top Cat Club föreslog omval på sittande VB och årsmötet högg direkt med ett samstämmigt ja, utan att sittande VB ens
hann presentera sig.
Årsmötet beslutade därmed att som valberedning välja Maria Laestander, BJK, Lars Hammar, DÄK samt Camilla Wester,
ELK.
Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 16-17 mars 2019

Sida 12 (20)

SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

Valberedningen meddelade senare under helgen att de utsett Maria Laestander till sammankallande.
Michael Wirth Färdigh tackade årsmötet för förtroendet han haft under de 24 år som han varit förtroendevald i SVERAKs
styrelse och beklagade samtidigt att han på grund av personliga skäl i år nödgats lämna årsmötet tidigare än beräknat.
Annette Sjödin tackade för de många år som Michael Wirth Färdigh varit en tillgång för förbundet och överlämnade en gåva
samt en blomma.
Eva Porat ajournerade mötet för dagen klockan 18:56 för att åter öppnas söndag morgon klockan 10.02.
Fortsättning söndag.
Eva Porat informerade att hon sett på FB rörande att personvalen inte webbsändes och informerade att så var fallet även
förra året. Anledningen till detta är att det finns föreslagna personer som meddelat att de inte vill att deras presentation av
sig skall webbsändas. Eva Porat meddelade vidare att alla valda personer finns meddelade på förbundets officiella FB sida.
Meddelades att motion M15 och M20 är dragna.
Britta Kjellin lyfte återigen frågan rörande revisorsuppeleant, om valet skall vara på ett eller två år.
Årsmötet beslutade, med acklamation, att posten framöver skall väljas på två år, men att årets val på ett år kvarstår.
Maria Laestander, för valberedningens räkning, tackade för förtroendet som årsmötet gett dem och vädjade till delegaterna
att de informerar sina enskilda medlemmar hur rutinerna är, det vill säga: enskild medlem meddelar sin klubb, klubben
behandlar och sänder vidare till förbundet.

15 Motioner
Motioner rörande SVERAKs stadgar M 11/18, Andra klubbning
M 11/18

STYR 4/18

SVERAKs stadgar 4.4, ny text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ny text:
Motioner och motionsrätt
…
SVERAKs styrelse har rätt att inkomma med maximalt tio motioner rörande regler för behandling under årsmötet. Utöver
dessa tio motioner har SVERAKs styrelse rätt att inkomma med ytterligare motioner som berör SVERAKs stadgar och
ordningsregler
SVERAKs Disciplinnämnd har rätt att inkomma med maximalt två motioner för behandling under årsmötet.
Motionsrätten gäller endast i frågor gällande DNs regler, arbete och rutiner.
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Motioner för vidarebefordran till FIFe M 1 – M 5
För bifall av motion för vidarebefordran till FIFe krävs beslut med enkel majoritet (90 röster).
Mötesordförande informerade årsmötet om att endast tre motioner kan vidaresändas till FIFes GF, då det är maximala
antalet enligt FIFes Statuter.

M1

FIFes och SVERAKs regler för utställning 4.9.1 och 4.9.3, ny text

FMK 1

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ny text:
4.9.1 Nominering till Best in Show (NOM)
…
Huskatter får ha 4 nomineringar, som inte får åldersindelas:
•
hane korthår
•
hona korthår
•
hane långhår
•
hona långhår
…
4.9.3 Best in Show (BIS)
…
Huskatter kan ha BIS-titlar för;
•
Best in Show huskatt korthår
•
Best in Show huskatt långhår

M2

STYR 1

FIFes och SVERAKs regler för utställning, 4.9.2, ny text

HÄK 1

FIFes Statuter 2.6, ändring av text

Dragen

M3

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att avslå motionen.
Bifall

40 röster

Avslag

121 röster

Avstår

18 avstår

Ändring av text:
Members of the FiFe undertake not to allow their members to
take part, directly or indirectly in shows organized by non-Fife associations; exceptions with respect to participation
at shows listed in § 8.2 of the Show Rules,
to be actively involved in non-Fife associations as a functionary or as a judge.
Conflicting Memberships
No person shall be eligible to serve as an Officer of the FIFe Association Board, a member of a FIFe commission or
delegate to the FIFe General Assembly, who is a member of a club or association affiliated with or a member of an
organization, organized for purposes or objects similar to those of this Association.
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M4

STYR 2

FIFes Statuter 5.4, ny text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ny text:
5 The Executive Board
5.4 The executive board shall notify Members of all elections and eventual vacancies.
Nominations of candidates must reach the Executive Board no later than sixty (60) days prior to the date of the General
Assembly. The names of all candidates will be listed on the agenda.
No other candidates shall be eligible for election, unless there is no available nominated candidate for a certain
position. If, for any reason, a position is missing candidates, Members attending the General Assembly can nominate
candidates for this position.

M5

STYR 3

FIFes Statuter 6.1 och 7.1, ny text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Ny text:
6 Commissions
6.1 The Commissions shall consist of individuals selected for their abilities and elected by the General Assembly for a
period of three years. Such individuals must be members of a FIFe Member. One third of the members of each
Commission shall stand for re-election annually.
…
7 Controllers
7.1 Two Controllers and two Assistants, elected by the General Assembly for a period of three years, shall control the
accounts and the balance sheet of the FIFe and subsequently prepare a report on their findings for the General
Assembly. They may not be members of any other official body of the FIFe.
One third of the Controllers and Assistants shall stand for re-election annually; one Controller each year one and two,
and two Assistants year three.
The Controllers have the right to inspect the books and other documents kept by the treasurer at any time.

Motioner rörande SVERAKs stadgar M 6 – M 13
M6

NOS 1

SVERAKs stadgar 5.1, tillägg av text

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att avslå motionen.
Bifall

36 röster

Avslag

140 röster

Avstår

3 avstår

Tillägg av text:
SVERAKs stadgar 5.1 Förbundsstyrelse
…
Ledamot som avgår under en mandatperiod, kan inte väljas in under närmast kommande två (2) valperioder,
sammantaget fyra år.
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M7

HÄK 2

SVERAKs stadgar, ny paragraf

STYR 4

SVERAKs stadgar 3.1, ny paragraf 3.8

Dragen

M8
Dragen

Kaffepaus mellan klockan 11:20 och 11:48, under pausen lämnade TCC årsmötet varvid röstlängden justerades till 174
röster vilket innebar: enkel majoritet 88 röster, kvalificerad majoritet 116 röster.

M9

STYR 5

SVERAKs stadgar 3.4, ny text

Årsmötet beslutade, efter votering, att bifalla motionen.
Bifall

151 röster

Avslag

6 röster

Avstår

7 avstår

Ny text:
3.4 Avstängning - enskild medlem
Ett av länsstyrelsen meddelat generellt djurförbud, riktat mot enskild medlem, leder till omedelbar avstängning från
all SVERAK-verksamhet. Avstängningen gäller även andra myndiga enskilda SVERAK-medlemmar i samma hushåll
samt personer med gemensamt stamnamnsinnehav, om inte särskilda skäl talar emot detta.

M 10

STYR 6

SVERAKs stadgar 5.1.3, borttagning av text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Borttagning av text:
5.1.3 Styrelsens ansvar
SVERAKs styrelse utser, i samråd med förbundstidningens redaktör, en tidningsredaktion. [5.1.1]
SVERAKs styrelse utser, i samråd med webbredaktör, en webbredaktion. [5.1.1]
SVERAKs styrelse ansvarar för att bemanningen av SVERAKs kansli stämmer med behov och ekonomi vad gäller antalet
anställda och deras kompetens. [5.10]

M 11

STYR 7

SVERAKs stadgar 5.4, tillägg av text

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Tillägg av text:
5.4 Revisorer
SVERAKs internrevisorer består av två ledamöter och en suppleant. Samtliga väljs av årsmötet.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes- och förbundsstyrelseprotokoll, DNärenden och övriga handlingar.
Revisorerna ska granska SVERAKs styrelses förvaltning och räkenskaper samt disciplinnämndens arbete för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till SVERAKs styrelse överlämna revisionsberättelse som ska bifogas kallelsen till
årsmötet.
Förbundet ska anlita godkänd revisor för den ekonomiska revisionen.

Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 16-17 mars 2019

Sida 16 (20)

SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

M 12

SVERAKs stadgar, 6. SVERAKs stambok, Ordningsregler 1, ny punkt

STYR 8

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Tillägg av text:
Ordningsregler:
1. Stambokföring, stamnamn och registrering
…
e) Kattens ID-nummer ska framgå av kattens veterinärmedicinska intyg.

M 13

STYR 9

SVERAKs stadgar, 6. SVERAKs stambok, Ordningsregler 2, ny punkt

Årsmötet beslutade, med acklamation, att bifalla motionen.
Tillägg av text:
Ordningsregler:
2. Stamnamn
…
d) Person som ansöker om stamnamn måste som såsom huvudinnehavare måste vara myndig, samt ha grundläggande
kunskaper om SVERAKs/FIFes stadgar och regler.

Motioner rörande SVERAKs grundregler M 14
M 14

STYR 10

SVERAKs grundregler, ny paragraf 2.1.9

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att avslå motionen:
Bifall

94 röster

Avslag

77 röster

Avstår

3 avstår

Ny text:
2. Uppfödaretik
…
2.1.9 Uppfödare som föder upp tre eller fler kullar per år ska ha § 16-tillstånd från Länsstyrelsen.

Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring M 15
M 15

NOS 2

FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring, nytt
nationellt tillägg 4.5

Dragen
Lunchpaus mellan klockan 12.59 och 14.00, under pausen lämnade NOS årsmötet varvid röstlängden justerades till 169
röster vilket innebar: enkel majoritet 85 röster, kvalificerad majoritet 113 röster.

Protokoll fört vid SVERAKs årsmöte 16-17 mars 2019

Sida 17 (20)

SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

M 16

FIFes och SVERAK regler för utställning 1.1, nationellt tillägg,
ändring av text

STYR 1

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att bifalla motionen:
Bifall

154 röster

Avslag

15 röster

Avstår

0 avstår

Ändring av text:
1.1 Allmänna villkor och förbehåll
…
d) Utställningar får avhållas vilken veckodag som helst. Två utställningar får arrangeras samma vecka.
Nationellt SVERAK-tillägg: Inga utställningar får arrangeras samtidigt som SVERAKs årsmöte.
Klubb som arrangerar nationell eller internationell utställning under samma helg som Kattens Dag äger rum,
ska uppmärksamma denna dag särskilt i inbjudan, ev. marknadsföring och under utställningen.
(SVERAK-notering: Kattens Dag äger alltid rum första Advent).
GEK begärde nu ordet och bad om ursäkt till Ålandsmedlemmarna om de hade känt sig påhoppade innan lunch. Klubben
tycker verkligen inget ont om Åland, det var inte deras mening att såra någon!

M 17

FIFes och SVERAK regler för utställning, nationellt tillägg, nytt
nationellt tillägg

SKKK 2

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att avslå motionen:
Bifall

107 röster

Avslag

60 röster

Avstår

2 avstår

Ny text:
5.4 De officiella FIFe-klasserna
Nationellt tillägg
Senior och veteran (Klass 15 a och b) som tävlar i klassen kan endast erhålla titeln BIS om domaren anser att katten
uppnår 97 poäng.
Klubbarna var nu inte riktigt med på att motionen blev avslagen, varvid Annette Sjödin läste upp SVERAKs stadgar 4.7.
”För ändring av ordningsregler till SVERAKs stagar, grundregler och nationella tillägg till FIFes regler, krävs beslut av ett
årsmöte med kvalificerad majoritet (minst 2/3 av rösterna).”
SVISS lämnade årsmötet klockan 14.30, varvid röstlängden justerades till 166 röster vilket innebar: enkel majoritet 84
röster, kvalificerad majoritet 111 röster.

M 18

FMK 2

SVERAKs nationella utställningsregler 2.1, 2.3, 2.4, 2.6 och 2.7,
ändring av text

Dragen
M 18 berörde uträkningen av Årets Katt inom SVERAK och årsmötet föreslog för FMK att de skulle sätta ihop en arbetsgrupp
för att utreda frågan mer. Malin Sundqvist som var med och föreslog nuvarande regler rörande uträkningen av Årets Katt
informerade Årsmötet om att de, när det begav sig, gjorde en tämligen omfattande utredning över hur olika beräkningar
kunde påverka beroende på ras/kön/kategorier etc. Det är inte helt enkelt att få till en helt ”rättvist” system. SKKK önskade
att eventuell arbetsgrupp även kunde ta i beaktande, poängen inom avel/uppfödning.
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Övriga motioner M 19-M20
M 19

SKKK 1

Diplomering, ny text

Årsmötet beslutade, efter omröstning, att avslå motionen:
Bifall

42 röster

Avslag

118 röster

Avstår

6 avstår

Ny text:
För att kunna bli diplomerad uppfödare skall man ha aktivt deltagit på internationell utställning minst tre (3) gånger.
Det kan vara att man ställt ut egen katt eller varit aktiv i sekretariat, prisrum eller som assistent.

M 20

ÖSTK 1

Fodervärdsavtal, ändring av text

Dragen
Annette Sjödin kallade nu fram Våra Katters redaktör Ulf Lindström samt stambokförare Cecilia Wennergren till podiet.
Annette Sjödin framförde sedan sitt varma tack för ”lång och trogen tjänst” då båda i år arbetat inom förbundet i tjugo år.
Båda förärades en blomma.

16. Övriga frågor
De frågor som väcktes under lördagen behandlades.
RYSS – gällande GDPR
RYSS undrade om inte personbiträdesavtal skall skrivas mellan klubbar och förbundet. Britta Kjellin svarade att styrelsen
varit i kontakt med datainspektionen rörande detta och frågan har varit uppe på styrelsemöte och finns protokollfört. Det
arbetas med ett dokument som kommer att publiceras på hemsidan. RYSS var inte helt nöjda med svaret. Britta Kjellin
bekräftade återigen att förbundet inte avser att skriva dylika avtal, utefter den information som förbundet erhållit från
datainspektionen.
MEK meddelar att de lämnar mötet.
FMK - böter försenat utställningsmaterial
FMK nöjde sig med den diskussion som varit tidigare under mötet.
SKKK – gällande tider för årsmötet
SKKK tycker man kan börja årsmötet lördag lunch för att spara pengar.
SKKK – gällande årets katt
SKKK undrar om det i sammanställningen för Årets Katt på SVERAKs hemsida, skulle kunna framgå hur många gånger katten
tävlat under året i SVERAK. I dag står endast antal poänggivande resultat, vilket är enkelt att ta reda på genom att räkna
resultaten.
SKKK – bemötande
Rörande bemötande klubb och kansli. Annette Sjödin bröt diskussionen och meddelade att frågor rörande kanslipersonal,
tillskriver man styrelse om.
SYDK tycker det är viktigt att man inte skall kränka personer, klubben tyckte att det tidvis var en beklaglig tongång under
gårdagens möte. RYSS föreslog att man kanske bör ta fram etiska regler.
SKKK – lättlästa bedömningssedlar
SKKK undrade om man börjat fundera på att digitalisera bedömningssedlar/plattor. Tävlingsledamöterna meddelade att de
tar till sig frågan.
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Annette Sjödin – info om säkerhet på utställning (§1.17), vad innebär det?
Annette Sjödin gick igenom vad som avses med denna text i utställningsreglerna. En plan om säkerhet är ett måste för att få
arrangera event, det ingår i svensk lagstiftning. Man måste tex ha koll på brandsäkerhet och första hjälpen, man måste veta
och ha nedskrivet hur man skall agera om något händer.

Britta Kjellin informerade om den nya arbetsgruppen för avtal/blanketter som styrelsen satt samman. Flera ansökningar om
att få ingå i gruppen har inkommit och de som har blivit utvalda är:
Annelie Finnebäck, Barbro Helmer, Birgitta Karlsson, Elisabeth Kristensson, Päivi Palokangas samt Thomas Snällström.

Mötets avslutande
Annette Sjödin framförde tack till Royal Canin och AGRIA, delegater, kansliet, mötesordförande Eva Porat samt hennes
bisittare Malin Sundqvist samt övriga förtroendevalda.
Annette Sjödin lät även meddela att nästa årsmöte (2020) kommer att avhållas i Storstockholm, lokal är dock ännu ej helt
fastställd på grund av pågående prisförhandlingar.
14.45 förklarade mötesordförande Eva Porat SVERAKs årsmöte 2019 för avslutat, hon önskade samtidigt alla en trevlig resa
hem.
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2019-03-28

SVERAKs kansli, Cecilia Wennergren, årsmötessekreterare

Datum

2019-04-02

Eva Porat, årsmötesordförande

Datum

2019-04-02

Malin Sundqvist, bisittare

Datum

2019-04-03

Barbro Helmer, justerare

Datum

2019-04-04
Datum
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Birgitta Karlsson, justerare

