Till samtliga SVERAK-anslutna
klubbar och funktionärer
Utskick 1/19 – 190215

---------------Utskick nr 1/19 - Cirkulärskrivelse via e-post 190215----------------------------------------------------------Förbundsinformation--------------------------------------SVERAKs avtalsblanketter

Påminnelse i repris

Från och med 2019-01-01 ska SVERAKs avtalsblanketter
användas. I anledning av väckta frågor till årsmötet och
den diskussion som förts i olika kanaler på internet
gällande SVERAKs överlåtelse- samt fodervärdsavtal,
har SVERAKs styrelse åter diskuterat frågan om avtalens
hantering. Det har kunnat konstateras i efterhand att
inte alla medlemmar fick information från sina klubbar
om remissen och avtalen; även vissa
styrelsemedlemmar i klubbarna har uttryckt i efterhand
att de inte fått den information de hade önskat. Från
uppfödare har det uttalats att de saknar vissa
möjligheter, såsom avbetalning och halvfoderskap, i
avtalen.

Glöm inte bort att kontrollera att era klubbmedlemmar
har förnyat sitt medlemskap för 2019 innan ni skickar
vidare till kansliet. Det är många registreringar som
”fastnar” p g a att medlemskap inte förnyats. Allt som
kommer till kansliet ska var kontrollerat och klart för
registrering.

Styrelsen har därför beslutat att tillsätta en arbetsgrupp
som ska ha i uppdrag att se över nuvarande avtal, för
att se om (och i så fall hur) avtalen kan behöva
förändras för att bättre passa SVERAKs organisation.
Gruppen kommer ha i uppdrag att inhämta input från
klubbar, uppfödare och enskilda medlemmar angående
avtalen, samt även se över behovet av att omformulera,
effektivisera och kanske även designa om avtalen.
Styrelsen uppmanar klubbar och enskilda som är
intresserade av att ingå i denna arbetsgrupp att skicka
en e-post till regeledamot Britta Kjellin
burmese@trymheims.se, med beskrivning av varför
man är intresserad av att ingå, vad man tänker att man
kan bidra med och vilken erfarenhet man har inom
kattvärlden. Skicka din ansökan senast 2019-03-06.
Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter
Jordbruksverket har tagit fram förslag till nya
djurskyddsföreskrifter om hållande av
hundar och katter. Ta chansen och tyck till! Samla in
synpunkter från klubbmedlemmarna och mejla dem
till hälsoledamöterna Anna-Lena Berg och Sofie
Abbereus på följande mejladresser:
sangrails900@gmail.com, sofie.abbereus@gmail.com
senast den 2019-03-25. Vi kommer att sammanställa
inkomna synpunkter och svara Jordbruksverket.

Borttagning av Ej medlemmar
Efter den 2019-03-31 är det inte längre tillåtet att ha
kvar EJ-medlemmar så samtliga som fortfarande finns
kvar runt den 2019-04-01 kommer att tas bort och få
påminnelsemail om att fortsätta att vara medlem.
Kampanjerbjudandet för nya medlemmar
Kampanjen för att värva nya medlemmar via hemsidan
fortgår och det har hittills genererat ett 50-tal nya
medlemmar. Vi hoppas på fortsatt tillströmning av nya
medlemmar under 2019.
Årsmöte i Linköping
SVERAKs årsmöte äger rum i Linköping den 2019-03-16
– 2019-03-17. Mer information om tider för årsmötet
och om avelsekreterarutbildning kommer att skickas ut
separat. SVERAKs kansli är i och med årsmötet stängt
fredagen den 2019-03-15 samt måndagen den 2019-0318. På grund av efterarbete/protokollskrivning är
SVERAKs stambokföring stängd 2019-03-18 – 2019-0322.
Klubbuppsättning av assistentskjortor samt personliga
assistentskjortor
De klubbar som vill beställa fler skjortor eller inte erhöll
skjortor vid förra inköpet av assistentskjortor (p g a att
de inte anordnade utställningar) och som nu kommer
att arrangera utställningar framöver erhåller startkitt,
utan kostnad. De assistenter som är berättigade till
”egen” skjorta, och om de önskar kan göra beställning
(mot kostnad). Ny beställning på skjortor kommer att
göras under våren. Beställ genom att mejla till kansliet.

Ny Hemsida
SVERAKs hemsida är under uppfräschning och det kan
ibland vara en del störningar på grund av detta. Vi
hoppas ni har tålamod med detta.

FIFes Generalförsamling vecka 22
Tänk på att vara ute i god tid då stambokföringen
kommer att vara stängd under följande tid, vecka 22,
2019-05-27 – 2019-05-31.

Scandinavian Winner Show 2021 i Örebro
Nerikes Kattklubb arrangerar SW 2021 i Örebro den
2021-02-13 –2021-02-14.

