Grundutbildning av SVERAK-uppfödare

Ansökan om diplomeringstest
Varför bli SVERAK-diplomerad uppfödare?

Testformulär och avgift

Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en
kvalitetssäkring – för kattköparen likväl som för uppfödaren.
Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa
nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten
som sällskapsdjur och för god djurhållning. Efter godkänt test ska
en SVERAK-diplomerad uppfödare ha en grundläggande katt- och
förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare och till blivande
kattuppfödare.

Ansökan skickas till egen klubb för bekräftelse av medlemskap.
Avgift per test är fn 500 kr. Inbetalning sker till SVERAKs
bankgiro 630-2962. Ange tydligt vad inbetalningen avser.
Kvittokopia på inbetald avgift ska bifogas ansökan.
Testfrågorna slumpas fram för varje formulär vilket gör att varje
test blir unikt. Testformuläret består av två delar;
▪
del 1 omfattar 10 skrivfrågor (totalt 12 poäng) där svar ska
ske skriftligt

Utbildningsmaterial

▪

Grund för testfrågor är främst FIFes och SVERAKs stadgar och
regler samt SVERAKs kompendium ”Att ha katt”. Det åvilar den
som avser att göra test att själv införskaffa nödvändigt
utbildningsmaterial till den kostnad och de rutiner som gäller vid
aktuellt tillfälle.
Det är att varmt rekommendera att den som avser att göra test
läser igenom utbildningsmaterialet före själva testtillfället. Det är
dock tillåtet att ha utbildningsmaterialet tillgängligt under själva
testet. En viktig del av utbildningen är bland annat att lära sig att
hitta i regelverkens olika delar.

Testmiljö
Genom att ”på heder och samvete” intyga att test genomförs av
sökande själv får test utföras i hemmiljö, genom medlemsträff i
klubbregi eller liknande.

del 2 omfattar 50 kryssfrågor och påståenden ”sant eller
falskt” (totalt 50 poäng)
För att klara testet ska minst 11 poäng i delprov 1 samt minst 45
poäng i delprov 2 uppnås.
Om sökande ej uppnår krav för godkännande anses testavgift
vara förverkad. Önskas nytt test får ny ansökan och inbetalning
ske.
OBS! Du får göra om diplomeringstestet max två gånger under
samma år därefter är det en karens på tolv (12) månader innan du
kan göra en ny ansökan om diplomering via din klubb.
Testet har ett ”bäst-före-datum” - från datum för utskrift och cirka
40 dagar framåt. Om svarsformuläret inkommer till SVERAKs
kansli (ankomststämpel gäller) senare än ”bäst-före-datum”
anses ansökan och testavgift vara förverkad. Önskas nytt test får
ny ansökan och inbetalning ske.
För varje enskild klubbmedlem som blir SVERAK-diplomerad
uppfödare erhåller den klubb, där medlemskap innehas vid
ansökningstillfället, 20 % av inbetald avgift.
Rättning av test sker av SVERAKs kansli 1-2 gånger per månad.
Information om datum för testrättning publiceras på SVERAKs
hemsida.

Sökande
Namn

Personnr 10 siffror

Gatuadress

Postnr / postadress

Tel.nr hem

Tel.nr hem alt mobiltel

Stamnamn

Senaste kull registrerad år

E-postadress

Stamnamn inregistrerat år

Stamnamnets huvudinnehavare

Ja

Nej
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Om medinnehavare till stamnamn insänder diplomeringsansökan ska även huvudinnehavaren underteckna ansökan.

Jag har tagit del av, är till fullo införstådd med och accepterar de grundregler och beslut som gäller för SVERAKdiplomerad uppfödare. Jag ansöker härmed om att få avlägga test med mål att bli SVERAK-diplomerad uppfödare.
Datum

Sökandens underskrift

Huvudinnehavarens underskrift (vid medinnehavares ansökan)

Klubbattest - Ansökan sänds per post via egen SVERAK-ansluten kattklubb till SVERAK.
Samtliga innehavare av stamnamnet ska vara enskild medlem (ej stödmedlem eller klubbsupporter)
Ansökan ankom klubben (datum)

Ansökan avsänd till SVERAK (datum)

Kattklubbens namn

Klubbattest

Grundregler för

SVERAK-diplomerad uppfödare
1. SVERAK-diplomerad uppfödare

3. Annullering av uppfödardiplomering

SVERAK-diplomerad uppfödare ska
•
ha fyllt 18 år
•
vara fullvärdig medlem i en SVERAK-ansluten
kattklubb
•
ha SVERAK-registrerat minst en kattkull
•
ej varit under disciplinära åtgärder inom SVERAK
de senaste 24 månaderna
•
ha stamnamn inregistrerat hos FIFe.
•
erhålla erforderliga antal poäng vid egenhändigt
genomfört, av SVERAK utformat, diplomeringstest
SVERAK-diplomerad uppfödare ska uppfylla samtliga
ovanstående punkter.
Under förutsättning att stamnamnets huvudinnehavare
fullföljt och klarat testet sker publicering på SVERAKs
hemsida samt i SVERAKs förbundstidning under rubriken
”Diplomerade uppfödare”.

I det fall grundregler för SVERAK-diplomerad uppfödare
ej längre uppfylls kan annullering av erhållen diplomering
ske.
Frågor och beslut om annullering av uppfödardiplomering
handläggs av SVERAKs förbundsstyrelse.
DN äger rätt att besluta om eventuell annullering av
SVERAK-diplomering i samband med beslut om disciplinär
åtgärd.
Vid annullering ska erhållet diplom omgående insändas
till SVERAKs kansli. Den tidigare SVERAK-diplomerade
uppfödaren får på inga villkor därefter utge sig att vara
diplomerad. Detta innebär bland annat att det åvilar
personen att ta bort eventuell uppgift om diplomering på
exempelvis webbplats.
Vid annullerad diplomering på grund av avstängning från
SVERAK-verksamhet kan test för ny diplomering inte ske
förrän grundkrav om 24 månaders disciplinärsfri tid
uppnåtts.
SVERAK-diplomerad uppfödare kan själv, skriftligen
begära annullering av diplomering. Begäran ska vara
undertecknad i original.

2. Regler för SVERAK-diplomerad uppfödare
Varje individuell katts eller kattunges hälsa och välfärd
ska stå främst i åtanke hos alla uppfödare och ägare av
katter eller kattungar. Ansvarsfull uppfödning, baserad på
genetiska principer, förhindrande av sjukdom och med en
omgivning av kärlek och omsorg, ska uppmuntras. [FIFeregel].
SVERAK-diplomerad kattuppfödare är, förutom katten
själv, en viktig representant för seriös kattuppfödning, god
katthållning och kattsporten i stort. Därmed finns ett stort
ansvar gentemot katten, SVERAK och SVERAKs
värderingar och principer. SVERAK-diplomerad uppfödare
ska verka positivt i den andan.
Kattuppfödning är förenat med stort ansvar! Varje
SVERAK-diplomerad uppfödare förbinder sig att följa, och
hålla sig kontinuerligt uppdaterad om förändringar rörande

•
•

FIFes och SVERAKs gällande stadgar och regler

•

svensk lag och gällande föreskrifter som avser katt,
katthållning och konsumenträtt.

de hälsoprogram som inom SVERAK finns för den
eller de raser uppfödaren föder upp
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SVERAK-diplomerad uppfödare förbinder sig även att
•
till avel endast använda katter som

•
•

av FIFe är godkända för registrering

•

är i såväl god fysisk som psykisk kondition

är inregistrerade i SVERAKs eller erkänd
kattorganisations stambok

•

i övrigt följa de lagar och regler som gäller
beträffande genetiskt betingade defekter samt vara
väl förtrogen med de regler och den rasstandard som
gäller för den ras som föds upp

•

inte medvetet överlåta katt som vid tiden för
överlåtelsen är behäftad med sjukdom, fel eller defekt
utan att tydligt informera och klarlägga detta för
köparen

•

ombesörja att snarast efter överlåtelse insända
ägarändringsintyg för överlåten katt till SVERAK

•

ej lämna osanna uppgifter om uppfödningen eller
SVERAK-diplomeringen.

•

att vid registrering insända komplett underlag på för
ändamålet aktuell blankett.

4. Övrigt
Så länge uppfödare är SVERAK-diplomerad har båda
parter (diplomerad uppfödare och Kattförbundet SVERAK)
rätt att använda diplomeringsstatus i marknadsföringssyfte.

5. Skriftlig förbindelse
Jag har tagit del av och accepterar de regler och beslut
som gäller för SVERAK-diplomerad uppfödare.
Genom undertecknande intygas på heder och samvete
att jag själv genomför test och att jag till fullo är
införstådd med ovanstående punkter och accepterar
dessa.
Jag godkänner att mitt namn och mina adressuppgifter
registreras i SVERAKs databas och tillåter publicering på
SVERAKs hemsida och i SVERAKs förbundstidning
avseende diplomeringsuppgifter.

Grundkrav om medlemskap…
Ett grundkrav är att SVERAK-diplomerad uppfödare ska
vara fullvärdig medlem (huvud- eller familjemedlem) i en
SVERAK-ansluten kattklubb. [Styr.möte nr 2/11]
”Diplomeringskarantän”…
SVERAK-diplomerad uppfödare som ej är rapporterad av
SVERAK-klubb som aktiv medlem (inom kalenderår 1)
placeras ”i karantän”. Uppgift om SVERAK-diplomering tas
bort från bland annat SVERAKs hemsida. Om uppfödaren
”aktiverar” sitt medlemskap i en SVERAK-klubb (inom
kalenderår 1) återfås SVERAK-diplomering utan kostnad
och publicering sker på nytt.
Om uppfödaren ej ”aktiverat” sitt medlemskap i SVERAKklubb (inom kalenderår 1) anses SVERAK-diplomeringen
annullerad. Om uppfödaren blir medlem i kattklubb igen
och önskar bli diplomerad på nytt kan uppfödaren söka
enligt sedvanlig ansökan och avgift.
Ovanstående gäller endast för det fall ingen disciplinär
åtgärd eller liknande föreligger

