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---------------Utskick nr 3/19 - Cirkulärskrivelse via e-post 190830----------------------------------------------------------Förbundsinformation------------------------------------SVERAKs avtalsblanketter

Hanteringstid stambokföringen

Från och med den 1/1-19 ska SVERAKs avtalsblanketter
användas. Vissa blanketter är flyttade till MinaKatter
och de kan nu endast användas av enskilda
medlemmar. Avtalsgruppens arbete med att utveckla
bl.a. fodervärdsavtalet fortgår.

Skicka in era kullregistreringar, importer mm. i god tid.
Följande handläggningstid (förväntad servicenivå) gäller
för korrekta handlingar:

Blocket annonser

Ägarändring online (omedelbart)

SVERAK har uppmärksammat att våra blanketter
används av obehöriga/icke medlemmar med hänvisning
till att SVERAKs avtal kommer att användas vid
försäljning av oregistrerade katter. SVERAK kommer
anmäla varje annons som upptäcks på Blocket, där
SVERAKs namn felaktigt används. Vi är tacksamma för
all hjälp från våra medlemmar att anmäla dessa
annonser till kansliet för vidare anmälan till Blocket.
Data & IT nyheter
Som alla förmodligen vet hade vi en virus-attack, ERIS,
den 28/5 som slog ut kansliets server. Det tog lång tid
att återställa och ersätta program. Den 18/6 hade
kansliet återigen tillgång till stambokföringen och sedan
återkom resterande program undan för undan. Det har
tagit tid och kommer att ta tid att försöka komma ikapp
med allt som legat och väntat.
Utveckling av de olika dataprojekten har fortsatt och
sedan den 2/7 kan ägarändringar göras direkt i
MinaKatter med hjälp av BankID. Utveckling pågår för
fullt för att även kunna göra kullregistreringar i MinaKatter samt göra ID-registrering online för huskatter.
GDPR
SVERAKs behandling av personuppgifter är reviderade
den 17/8-19, här hittar du information:
https://www.sverak.se/sekretessinformation/. Våra
blanketter kommer att uppdateras med en text om
GDPR.
Ekonomisk halvårsrapport
Den ekonomiska halvårsrapporten visar bland att
viruset ERIS som drabbat kansliet har inneburit en
kostsam återuppbyggnad, det i kombination med
förbundsstyrelsen höga ambitioner inom ITutvecklingsområdet gör att vi förväntar oss ett större
negativ resultat än budgeterade -485.000 kr.
Ansökan inskickad till FIFe
En ansökan är inskickad till FIFe med vädjan om mer att
tillfälligt skjuta upp införandet av regeln om
obligatorisk HD röntgen av MCO tills dess att riktlinjer
kring hur regeln ska efterföljas och rekommendationer
för avel utarbetats.

Registrering av kull via blankett ca 14 arbetsdagar
Ägarändringar via blankett ca 5 arbetsdagar

Fakta och information om allergier inför bokning av
utställningslokaler i kommuner och allmänna lokaler.
Idag är det svårt att hitta lokaler för kattutställningar då
många kommuner infört pälsdjursförbud. Här finns en
länk till en rapport om allergier,
http://www.sverak.se/wpcontent/uploads/2019/08/Kattutställning-och-allergi20190818.pdf som vi hoppas kan vara till hjälp inför
bokning av utställningslokaler hos kommuner och andra
allmännyttiga lokaler.
Kampanjerbjudandet för nya medlemmar 2019
Kampanjen att värva nya medlemmar via hemsidan
fortgår och det har hittills genererat många nya
medlemmar.
OBS! Medlemskampanjen för 2019 avslutas den 30/9
2019.
Då medlemskampanjen varit framgångsrik fortsätter vi
även under 2020 med start den 1/1 2020 och de
klubbar som vill vara med även nästa år meddelar Elina
på kansliet via e-post: sverak@sverak.se, senast den
30/11 2019. Vi hoppas på fortsatt tillströmning av nya
medlemmar under 2020.
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Raspärmar till utställning

Glöm inte ändra klubbuppgifter

Intressekoll till alla klubbar gällande raspärmarna. Det
har diskuterats om att eventuellt kansliet kan göra nya
som blir i form av skyltar istället som man sätter i en
kloss. Skicka in er intresseanmälan till sverak@sverak.se
om ni är intresserad av detta.

Det är mycket viktigt att SVERAK har korrekta uppgifter
över klubbfunktionärer i Sesam.

Årsmöte 2020

Meddela ändring genom:
1. formulär som finns på SVERAKs hemsida
eller
2. blankett nr 5050 – som fylls i och sänds
till sverak@sverak.se eller via post

Årsmöte 2020 kommer att hållas på Scandic Infra City i
Upplands Väsby. Avstånd till Stockholms city ca. 22 km
med bra förbindelser både till flygplats ca. 19 km och
tågstation ca. 4 km.
Årets Katt prisutdelning 2019 i Örebro
Nerikes Kattklubb arrangerar prisutdelning av Årets Katt
2019 i Örebro under sin utställning den 2020-02-08.

Burpoolsramperna
En påminnelse om att ni som klubb ej får använda
någon annan handtruck än den som finns i containern!
Tyvärr håller ramperna inte alls så pass länge som dom
borde göra i dagsläget utan blir buckliga/skeva och
svåra att använda.
Information till besökare
En uppmaning att skriva ut mer information på era
hemsidor till besökare till era utställningar. Det är
många som inte hittar information om öppettider och
inträdespris.
Logotyper och PR-material
Se till att ni använder de senaste loggorna och PRmaterialet till kataloger, inbjudningar mm. Ni hittar det
här: https://www.sverak.se/pr-media/
Påminnelse i repris
VIKTIGT! Du i klubbstyrelse som är mottagare
av detta utskick:
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:

Ha en härlig höst!

