Till samtliga SVERAK-anslutna
klubbar och funktionärer
Utskick 2/18 – 180516

---------------Utskick nr 2/18 - Cirkulärskrivelse via post & e-post 180516--------------Separat till officiell klubbadress sänds – med ”snigelpost”:





Aktuell avstängningslista per 180516
En omgång av FIFes och SVERAKs stadgar och regler
Årsmötesprotokoll 2018
Information om nya lösenord till lösenordsskyddade handlingar på SVERAKs hemsida

----------------------------------------------Förbundsinformation-----------------------------------------------VIKTIGT! Du i klubbstyrelse som är mottagare
av detta utskick:
På förekommen anledning… tänk på att vidarebefordra
information från utskick till övrig klubbstyrelse och i
förekommande fall till enskilda klubbmedlemmar - samt
uppmana till besök på SVERAKs klubbsida där
innehållsförteckning och förbundsinformation
publiceras.

Utställningskatalog som elektroniskt dokument
SVERAK har blivit tillfrågade av FIFe att göra en
pilotverksamhet avseende detta och Årsmötet
beslutade om en försöksverksamhet under 2017. På
SVERAKs årsmöte 2018 beslutades att förlänga denna
försöksverksamhet även under 2018.
Om du som arrangör är intresserad att medverka, läs
mer om detta på klubbwebben under utställning.

Ändrade telefontider under sommaren på kansliet
Från den 2 juli till den 17 augusti ändras telefontiderna
och kansliet nås mellan kl. 9.30-12.30.
Kansliet har semesterstängt under vecka 29 och 30.
Stambokföringen har stängt under vecka 28-30.
Om möjligt - skicka in ansökningar och
registreringsunderlag i god tid före
semesterperioderna startar.

Ändra klubbuppgifter
Det är mycket viktigt att SVERAK har korrekta uppgifter
över klubbfunktionärer i Sesam, i Våra Katter och på
hemsidan. Vid ändring av styrelseledamot/ledamöter,
om ändring av medlemsavgift (publiceras i Våra Katter)
eller om klubben ändrar plusgiro eller bankgiro då
måste besked sändas snarast möjligt till SVERAKs kansli.
Meddela ändring genom:

Vecka 21 – 22-26 maj

1. formulär som finns på SVERAKs hemsida, eller

Den 22-26 maj avhålls FIFes GF 2018 i Portugal,
motioner med mera finns på FIFes hemsida.

2. blankett – som fylls i och sänds sverak@sverak.se,
eller

Flera från SVERAK kommer att vara på plats – bland
andra; Annette Sjödin (FIFes president), Eva Porat
(delegat), Britta Kjellin (bisittare), Anna-Lena Berg
(åhörare), Michael Wirth Färdigh (FIFes revisor), Marie
Westerlund (ledamot FIFes Judges and Standards
Commission) och Cecilia Wennergren (ledamot FIFes
Breeding and Registration Commission).

3. "vanlig" e-post till sverak@sverak.se.

Bortsett från att dessa personer inte kommer att vara
fullt nåbara under veckan så kommer även SVERAKs
stambokföring att vara stängd.
Snabbrapportering från mötet kommer även detta år
att finnas på SVERAKs hemsida.

Information om ändring (genom blankett eller "vanlig"
e-post) sänds från "känd" adress (via ordförande,
sekreterare eller kassör – det vill säga uppgift som finns
publicerad på sverak.se eller i Våra Katter).
Ny på din ”post”?
På klubbwebben finns flertal latkatter för
förtroendeposter. Vi rekommenderar att ni går in och
läser dessa, så ni inte missar någon viktig information!
Medlemskap ett måste!

Årsmötesprotokoll 2018
Protokoll från SVERAKs årsmöte är färdigjusterat och
publicerades på hemsidan 160424.
Årsmöte 2019
Avhålls SVERAKs årsmöte på hotell Frimurarhotellet i
Linköping. Föreningen Östkatten kommer att vara
behjälpliga med service/underhållning.

Klubbmedlemskap gäller vid all SVERAK-aktivitet och
medlemskap är ett måste för att få ställa ut katt vid
utställning. Detta gäller även om anmälan till utställning
skett före medlemskapet upphört.
Det är oerhört viktigt att Sinbad uppdateras
kontinuerlig!
Det är viktigt att den som i klubben har hand om
utställningsanmälningar, ansökan om stamnamn,
diplomeringstest, registreringsanmälningar med mera
alltid kontrollerar i Sinbad om medlemskap är
registrerat för berörd person/er. Detta gäller även alla
innehavare av stamnamn vid kullregistrering. Sänd
inte in handlingar till kansliet på ”icke” medlemmar!

Till samtliga SVERAK-anslutna
klubbar och funktionärer
Utskick 2/18 – 180516

Använd aktuella blanketter

Samarbetsavtal; Scandic

Vid insändande av ansökningar till kansliet, använd
alltid senast utgivna blankett – de finns alla publicerade
på blankettwebben. Observera att bland annat
”Registreringsanmälan kattkull” är uppdaterad utefter
årsmötets önskemål rörande medskick av
hälso/vaccinationsfolder.

Nytta avtal med Scandic finns och avtalskoden är:
D000024639

”Tolkning” av 7 dagar
SVERAKs styrelse har beslutat att tolkningen av 7 dagar i
SVERAKs grundregler 4.2.2. ska överensstämma med
den tolkning som veterinärer och försäkringsbolag har,
för att undvika förvirring och potentiella problem för
våra medlemmar.
7 dagar enligt SVERAKs tolkning betyder således att dag
ett är samma dag som intyget utfärdas, dag två är
dagen därpå och så vidare.
§16 tillstånd (årsmötesdiskussion)
Glöm inte att vara tydliga och informera era enskilda
medlemmar om vad som gäller, att man i vissa fall
måste inneha tillstånd från sin Länsstyrelse. Det är dock
inte klubbens uppgift att kontrollera att tillstånd finns.
GDPR
GDPR träder i kraft 25 maj 2018.
Tänk på att det är viktigt att integritetspolicyn är synlig
utåt till medlemmarna, webb, FB etc. Den skall vara
tillgänglig, men behöver inte sändas i brev till alla
medlemmar. Det är viktigt att dokumentera hur man
hanterar uppgifter och man bör ha en punkt på styrelseoch årsmötesprotokoll om GDPR, vad som har hänt
sedan sist, nya register etc. Se bifogad information.
PP från SVERAKs årsmöte om GDPR finns publicerad på
klubbwebben under arkiv SVERAKs årsmöte 2018.
Samarbetsavtal; Royal Canin & Agria
SVERAK har sedan flertal år ett samarbete med Royal
Canin och Agria. För enskilda medlemmar innebär detta
bland annat 10% lägre premie i Agria och rabatter vid
medlemskap i Royal Canins Breed Club.
För er klubbar/förbundet innebär det även ett mer
ingående samarbete med Agria med utbyte i
hälsofrågor och hälsostatistik, något som även
informerades om på SVERAKs årsmöte.
Royal Canin sponsrar utställningsarrangerande klubbar
med bl.a. fria bedömningssedlar, nummerlappar, priser,
subventionerad burpool etc, utöver annonsbidrag som
även Agria bidrar med.
Läs mer i ”SVERAKs latkatt om samarbetsavtal” – som
finns publicerad klubbwebben under utställning.

Avtalet ger:




10% på flexpriser
20% på all förbeställd mat
50% på lokalhyra

Detta gäller alla, både klubbar och enskilda
medlemmar. Det är viktigt att knyta bokningen till
bokningsnumret oavsett hur man bokar. Avtalet gäller i
hela Norden.
Samarbetsavtal; Langford Veterinary Services
Enskilda medlemmar erhåller 20% rabatt vid
uppgivande av kod: kontakta din klubb, glöm inte att
meddela era enskilda medlemmar om denna möjlighet.
Samarbetsavtal; JustNu
JustNu är ett tryckeri i Borås, som även har filialer spritt
över landet. Tillsammans med JustNu har vi tagit fram
ett slagkraftigt erbjudande till våra klubbar vad gäller
både klubbtidning och utställningskataloger.
Priserna:
20 öre/A5-sida svartvit
40 öre/A4-sida svartvitt
Önskas omslag med färgtryck ELLER omslag med svart
tryck på färgat papper kostar
detta 2,25 kr/ A4-sida med färg.
Frakt + Moms tillkommer på priset
obs. Priset kan variera lite på grund av upplagan
De klubbar som vill ta del av samarbetserbjudandet tar
en direkt kontakt med Mathias Johansson, platschef på
JustNu-tryckeriet i Borås.
Mathias Johansson
JustNu försäljning
Allégatan 13
503 32 Borås
Mail: mathias.johansson@justnu.se
Web: www.justnu.se
tel. direkt: 033-20 90 54
tel. växel: 033-20 90 50
Prisutdelning Årets Katt 2018
Vi vill redan nu uppmana klubbar som har utställning
under jan-april 2019 att överväga om man kan tänka sig
att ha Årets Kattutdelning i samband med sin
utställning.
Givetvis hjälper förbundet till med arrangemanget och
är öppna för alla förslag. Vid frågor/funderingar,
kontakta någon av utställningsledamöterna.
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Utställningsregler
Ny text/ny punkt i utställningsreglerna som blev
omedelbart justerad att gälla redan från 2018:
2.8 Årets BIR – Bäst i ras
En gemensam BIR-lista för vuxen, ungdjur /junior och
kastrat tas fram i samtliga raser i samtliga kategorier (I
- IV), där det kan tas ut.
Minst 3 och högst 5 utställningar, där katt fått
poänggivande resultat erfordras. De 3-5 bästa
resultaten räknas och summeras. Listan tas fram via
underlaget för uträkningen till Årets Katt.
Scandinavian Winner 2021
Vill ni arrangera SW 2021?
2021 är det återigen dags för Scandinavian Winner
Show i Sverige. Denna förfrågan om arrangemang
sänds till samtliga SVERAK-klubbar - som får ansöka. Om
flera klubbar önskar samarbeta går det bra och ska
framgå i ansökan. Se bifogad information. Läs mer här:
http://www.sverak.se/klubbsidor/utstallning/swarrangemang/

Nya lösenord SVERAKs hemsida
Klubbsidor/utställning/latkatt, lösenord finns hos din
klubb.
http://www.sverak.se/klubbsidor/utstallning/latkattsamarbetsavtal/
Blanketter med lösenord: finns hos din klubb
http://www.sverak.se/blanketter/

Raskatter.com
19 maj händer det! Startskottet….

SVERAK önskar alla en
riktigt härlig sommar!

