
Motioner att behandla på SVERAKs årsmöte 2019 

 

Motioner rörande SVERAKs 

stadgar för andra omröstning  

M 1/2018, M11/2018 

M 1/18 STYR 1/18 

M 11/18 STYR 4/18 

 

Motioner fvb till FIFe M 1 – M 5 

M 1  FMK 1 

M 2  STYR 1 

M 3  HÄK 1 

M 4  STYR 2 

M 5  STYR 3 

 

Motioner rörande SVERAKs 

stadgar M 6 – M 13 

M 6  NOS 1 

M 7  HÄK 2 

M 8  STYR 4 

M 9  STYR 5 

M 10  STYR 6 

M 11  STYR 7 

M 12  STYR 8 

M 13  STYR 9 

 

Motioner rörande SVERAKs 

grundregler M 14 

M 14  STYR 10 

 

Motioner rörande FIFes och 

SVERAKs regler för uppfödning 

och stambokföring M 15 

M 15  NOS 2 

 

Motioner rörande FIFes och 

SVERAKs regler för utställning 

M 16 – M 18 

M 16  STYR 11 

M 17  SkKK 2 

M 18  FMK 2 

 

Övriga motioner M 19 – M 20 

M 19  SkKK 1  

M 20  ÖSTK 1

Motioner för andra röstning kommer vid bifall av årsmötet 2019 vara gällande omedelbart 

 

Fet, kursiv = ny text.   Överstruken text = borttagen text. 
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Motion rörande SVERAKs stadgar M 1/18 och M11/18,  

2:a röstning 

M 1/18 

 

STYR 

1/18 

 

SVERAKs stadgar 

4.11 och 5.1 

Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

 

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. 

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. 
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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. 
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Motivering:  

 

Suppleant: Idag blir suppleanten kallad till samtliga styrelsemöten och ska ta del av och 

sätta sig in i samma material som ordinarie ledamöter. Vid mötet ska suppleant vara 

beredd att gå in vid förfall för ordinarie ledamot och rösta i samtliga frågor. Om samtliga 

ordinarie ledamöter är närvarande kan suppleant fortfarande ha åsikter, men denne har 

inte rätt att rösta. Trots att suppleant har satt sig in i ärendet och har en åsikt, så blir 

resultatet av att inte kunna rösta, att åsikten inte får någon ”tyngd”. Styrelsearbetet måste 

baseras på att samtliga ledamöter är jämställda och har lika stor möjlighet att påverka. I 

tillägg är ett år för kort tid för en styrelsemedlem/suppleant att sitta i en styrelse, speciellt i 

en funktion där man förväntas kunna gå in i nästan alla styrelsefunktioner. 

  

PR-ledamot: Ansvar för PR åligger hela styrelsen, då det finns inslag av PR inom samtliga 

arbetsområden. I större sammanhang ska ordförande/vice ordförande representera 

förbundet, men vid olika arrangemang, myndighetskontakter, osv, är den deltagande 

ledamoten ansvarig för hur förbundet representeras. Om en ansvarig PR-kontakt ska 

utses, så kan detta göras inom styrelsen. På det sättet utesluts inte en redan personvald, 

som kanske är bäst lämpad för uppgiften, från posten som PR-ansvarig. 

  

Jämnt antal ledamöter: Med en ökning till 10 ledamöter måste 6 st närvara för att få en 

beslutsför styrelse, mot tidigare 5 st, enligt 5.1.4 första meningen. Det betyder som mest 4 

frånvarande, vilket är samma antal som tidigare. Vidare står i 5.1.4 att mer än hälften av 

alla ledamöter ska vara ense för ett giltigt beslut. Det betyder att en styrelse idag är 

beslutsför med 5 närvarande ledamöter. Det betyder också att (i en styrelse med bara 5 

närvarande) ett beslut idag kan stoppas av en enda ledamot. Genom att ändra till minst 

hälften av de närvarande ledamöterna, så elimineras denna risk. Förändringen i röstetal 

blir trots ändringen minimal. Idag krävs minst 5 röster oavsett antalet närvarande 

ledamöter. Vid en förändring till närvarande ledamöter blir det minsta möjliga antalet röster 

4, (vid 6-7 närvarande ledamöter). Vid 8-9 närvarande ledamöter krävs som tidigare 5 

röster och vid samtliga 10 närvarande ledamöter krävs 6 röster för beslut. Någon risk för 

lika röstetal eller behov av utslagsröst finns alltså inte. 
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M 

11/18 

 

STYR 

4/18 

 

SVERAKs stadgar 

4.4 

 

Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

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. 

Motivering:  

 

I frågor gällande DN är det viktigt att de självständigt kan lägga förslag till årsmötet i frågor 

gällande deras eget arbete. I dagsläget måste DN be styrelsen att utforma och lägga 

motioner åt dem, vilket inte främjar det självständiga arbete som DN är valda att utföra för 

förbundet. En disciplinär funktion bör åtföljas av en möjlighet att påverka och förbättra sina 

egna arbetsvillkor, utan styrelsens inblandning. 
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Motioner för vidarebefordran till FIFe, M 1 – M 5 

M 1 

 

FMK 1 

FIFes och 

SVERAKs regler 

för utställning 

4.9.1 och 4.9.3 

Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

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 

Motivering:  

 

Huskattsklassen är en internationell klass. Trots detta har de olika FIFe-förbunden egna 

nationella regler kring huskatters NOM och BIS, samtidigt som FIFe har gemensamma 

regler kring NOM och BIS på Vinnarutställningarna. För att få även huskattsklassen lika i 

hela FIFe, föreslår vi att det ska bli samma regler gällande huskatt även på nationell nivå. 

Detta innebär även att SVERAKs egna nationella regler i dessa punkter blir inaktuella. 

 

Styrelsens förslag till beslut: Bifall 
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M 2 
 

STYR 1 

FIFes och 

SVERAKs regler 

för utställning 

4.9.2  

Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

Ny text:  

4.9.2 Villkor för nominering till Best in Show 

… 

Utställd katt måste ha uppnått minst 97 poäng. För huskatt gäller att katten ska 

motsvara nomineringskvalitet. 

… 

Motivering: Styrelsen anser att det bör framgå tydligt i FIFes utställningsregler att s.k. 

”nomineringskvalitet”, alltså en exteriör och kondition som motsvarar 97 poäng, även 

gäller för huskatt. 

 

M 3 

 

HÄK 1 

 

FIFe Statutes 2.6  

 

Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

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. 

Motivering:  

 

Artikel 2.6 i FIFes statuter i nuvarande lydelse ska utgå då  

• Den strider mot 2 kap. 1 § Konkurrenslagen (2008:579), KL och artikel 101 i Fördraget om den 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), se bl.a. Marknadsdomstolen dom 2012:16 och beslut av 

Europeiska Kommissionen den 8 december 2017.  

• Det saknas konkurrensrättsligt godtagbara skäl till att regeln, genom dispensförfarande, kan 

upprätthållas. 

51



• Stadganden som strider mot lagstiftning är ogiltiga, jmf när lagen om ekonomiska föreningar trädde 

i kraft den 1 juli 2016 och innebar att vissa stadgar i bl.a. bostadsrättsföreningar blev ogiltiga.  

• SVERAK:s disciplinnämnd har i yttrande i ärende Dnr. 17-10-88:7 angett dels att stadgandet 2.6 är 

otydligt då det bl.a. inte framgår vad som menas med ”non-FIFe-associations” och dels uppmanat 

SVERAK:s styrelse att arbeta för att paragrafen tas bort då den är otidsenlig och 

integritetskränkande. 

 

I protokoll fört vid möte den 13 januari 2018 i styrelsen för FIFe, punkt 6.1 c, framgår att 

SVERAK sänt styrelsen information om att en av deras medlemmar var aktiv i en non-

FIFe organisation (CFA). Styrelsen beslutade att detta stod i strid med artikel 2.6 av 

statuterna. Av protokollet framgår inte vilken aktivitet som avses, vilket underlag som legat 

till grund för beslutet och den beslutet rör har inte fått möjlighet att yttra sig. 

 

Genom textens utformning undanröjs helt intressekonflikter vad avser valbarhet till 

styrelsepost i FIFe och övriga positioner i de till FIFe knutna kommissionerna såsom 

Breed Council etc., liksom möjligheten att delta som delegat vid FIFe General Assembly. 

De övervägande som gjorts avseende textens utformning är att så länge begreppet 

functionary och non-FIFe association inte är definierat bör regeln utformas som en 

intressekonfliktsregel. Det kan redan nu framhållas att en definition som innebär att man 

är förhindrad att delta i arrangemang av andra förbuds utställningar som exempelvis Entry 

Clerk eller Master Clerk är konkurrensrättsligt ogiltiga. 

 

Föreslaget till ny text till stadgandet i FIFe statues 2:6 kommer inte att hindra de enskilda 

kattklubbarna från att självständigt kunna ställa krav på sina medlemmar om lojalitet i de 

situationer där det behövs för klubbens verksamhet, så länge kraven inte strider mot 

konkurrensrätten. Det är dock inte möjligt att generellt och på förhand förbjuda deltagande 

i verksamheter i en non-FIFe association. Utformningen av en lojalitetsplikt måste 

nämligen vara nödvändig och proportionerlig för att uppnå det legitima syftet för att en 

sådan begränsning ska accepteras konkurrensrättsligt. De enskilda kattklubbarna har 

redan idag mandatet att självständigt avgöra beviljande av medlemskap i klubben utifrån 

sina stadgar. De enskilda kattklubbarna får då avgöra om de som medlem vill godta 

personer med medlemskap i en non-FIFe association, vilket enligt nuvarande ordalydelse 

av artikel 2.6 även omfattar exempelvis raskattklubbar. Upplysningsvis har SVERAK vid 

årsmötet 2018 uppgett att ”Det är redan idag möjligt att vara medlem i andra förbund 

samtidigt som man är medlem i FIFe utan att söka dispens”. Det blir också upp till de 

enskilda kattklubbarna att göra avvägningen om eventuella innehav av styrelseposter i en 

non-FIFe association står i intressekonflikt med kattklubbens verksamhet och stadgar.  

 

För domare finns regler i 3.7 FIFe Rules for Judges & Student Judges avseende 

deltagande som domare i en non-FIFe show. 

 

Konkurrensrätten 

Konkurrenslagen är en förbudslagstiftning och har varit det sen 1993. Lagen förbjuder 

förfaranden som begränsar konkurrensen. Konkurrensrätten har som syfte att upprätthålla 

en god och sund konkurrens på marknaden. Detta innebär att företag eller personer som 
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bedriver en ekonomisk verksamhet inte får agera hur de vill, utan vissa beteenden som 

anses konkurrenshämmande fångas upp av regleringen.  Konkurrenslagen är speciell på 

det sättet att det inte behöver ha inträffat en faktisk skada utan redan risken för att en 

skada ska inträffa är tillräckligt för att en regel ska vara förbjuden. Den svenska 

konkurrensrätten är tydligt influerad av EU-rätten, där reglerna i första hand hittas i artikel 

101 och 102 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.   

 

Som framgår av proposition 1992/93:56 s. 66 utgör det faktum att en organisation är att 

anse som ideell inget hinder mot att tillämpa konkurrensreglerna.  

 

Även missbruk av dominerande ställning är förbjudet enligt regleringen, det är med andra 

ord inte förbjudet att inneha en dominerande ställning, utan det är missbruket av 

densamma som förbjuds. Det innebär att det ställs högre krav på att det regelsystem som 

tillämpas av ett organ med dominerande ställning, inte riskerar att vara 

konkurrensbegränsande, än vad det gör på ett organ som inte har en dominerande 

ställning. 

 

Marknadsdomstolens dom 2012:60 

I Svenska Bilsportförbundet (SBF) stadgar fanns angivet i G 7.1 att ”Innehavare av SBF-

licens har inte rätt att anmäla sig till eller delta i bilsportstävling som inte är sanktionerad 

av SBF i den mån att deltagandet anses bestraffbart enligt Riksidrottsförbundets stadgar 

kap. 12 Förbundsbestraffning”. Vidare framgick av G. 7.2 att ”Det är inte tillåtet för 

innehavare av funktionärslicens, utfärdad av SBF, att inneha uppdrag vid bilsportstävling 

som inte sanktionerats av SBF, i den mån att deltagandet anses bestraffbart enligt 

Riksidrottsförbundets stadgar kap. 12 Förbundsbestraffning”. 

 

Marknadsdomstolen fann att reglerna begränsade marknaden för anordnande av 

bilsportstävlingar på ett märkbart sätt och bedömdes inte kunna rättfärdigas med hänsyn 

till principen om idrottens särart eller på något annat sätt. Domstolen fann att reglerna 

stred mot den svenska konkurrenslagen och EUF fördraget. SBF:s invändning om att 

sanktionsregeln tillkommit för att värna den egna organisationen saknade enligt domstolen 

betydelse liksom möjligheten att få verksamheten sanktionerad i förväg. 

Marknadsdomstolen förbjöd SBF att vid vite om en miljon kronor att tillämpa de s.k. 

lojalitetsklausulerna, eftersom dessa var konkurrensbegränsade.  

 

Domstolen uttalade även att genom blotta sin existens så har regeln haft inverkan på 

förares benägenhet att delta i tävlingar som inte sanktionerats av SBF med hänsyn till 

risken att förlora sin SBF-licens. Marknadsdomstolen angav detta som ett skäl till att 

regeln hade en konkurrensbegränsande effekt.  
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Domstolen gav också uttryck för att en av frågeställningarna i målet var om det principiellt 

ska vara upp till varje funktionär att själv besluta om han eller hon vill medverka vid en 

tävling som inte är sanktionerad av SBF. SBF har efter domen ändrat sina regler. 

 

Europeiska kommissionen mot International Skating Union (ISU) 

Frågan gällde i vilken omfattning ett huvudförbund kan utöva en exklusiv ensamrätt att 

avgöra vilka tävlingar som utövare har rätt att delta i. Europeiska kommissionen fann i sitt 

beslut av den 8 december 2017 att ISU genom att tillämpa regler som hindrade 

deltagande i tävlingar som inte sanktionerats av ISU, så hindrade ISU andra från att 

arrangera tävlingar och på så sätt hindrade ISU konkurrensen.  ISU har i juni 2018 ändrat 

sina regler.  

 

Övrigt 

I sammanhanget bör också framhållas målen mot FIFA, T-193/02, Laurent Piau mot 

kommissionen, Reg. 2005, s. II-209 och mål C-171/05 P. Laurent Piau mot kommissionen, 

Reg. 2006 s. I-37 om missbruk av dominerande ställning. Av målen framgår vikten av att 

kunna motivera de regler som antas ur ett konkurrensrättsligt perspektiv så att de inte 

uppfattas som ett missbruk av dominerande ställning, vilka i så fall kan ogiltigförklaras. 

SVERAK:s styrelse har i styrelseprotokoll nr 5/17 angett att SVERAK helt följer 

Europeiska kommissionens riktlinjer då SVERAK/FIFe inte hindrar annan organisation att 

t.ex. utfärda stamtavlor eller arrangera utställning. Detta är inte korrekt. SVERAK:s 

styrelse har genom sitt agerande att anmäla till disciplinnämnden Dnr. 17-10-88:7 sökt 

hindra en CFA utställning i Sverige. 

 

Styrelsens förslag till beslut: Avslag 

 

Dagens regler hindar ingen utövare av sporten kattutställning att delta i tävlingar i annat 

förbund än FIFe, så som fallet var i Europeiska Kommissionen mot ISU och 

Marknadsdomstolens dom gällande SBF. I FIFes utställningsregler punkt 8 finns en regel 

om ”open doors”, vilken tydligt anger att icke-FIFe medlemmar tillåts ställa ut i FIFe och 

vice versa. SVERAK har alltså inte hindrat utställare att delta i utställning i annat förbund.  

 

Inte heller har SVERAK sökt hindra en CFA utställning. En anmälan mot en enskild 

medlem i FIFe kan omöjligtvis ha någon effekt på en utställning i ett annat förbund, lika 

litet som en disciplinär åtgärd som CFA eventuellt skulle vidta mot någon av sina 

medlemmar skulle påverka en utställning i SVERAK.  

 

FIFe och SVERAK har för övrigt inte heller någon dominerande ställning på det sätt som 

fotbollsförbundet FIFA har. FIFA har 211 medlemsländer och en helt dominerande 

ställning i fotbollsvärlden. Antalet organisationer anslutna till FIFe är 43, I CFA är antalet 

400 och i WCF 280. 
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Det ska också noteras att det är möjligt att söka dispens om man tror att man kommer att 

hamna i en situation där man riskerar att bryta mot dagens regler, sådan dispens har 

normalt beviljats. 

 

M 4 
 

STYR 2 

 

FIFe Statutes 5.4 
Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

Borttagning av 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. 

Motivering: Idag kan inte nomineringar från golvet göras under FIFes GF på grund av 

denna regel. Detta innebär att om en föreslagen person skulle bli förhindrad i sista 

minuten att ställa upp och det inte finns andra föreslagna till posten så står posten vakant 

till nästa år, det gäller även ordförande och kassörsposten. 
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M 5 
 

STYR 3 

 

FIFe Statutes 6.1 

och 7.1 

Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

Borttagning av 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. 

Motivering: Samtliga positioner inom FIFe har en mandattid om tre år, men det är endast 

val till FIFes styrelse som sprids ut över tre år. Såväl Kommissionerna som Revisorer och 

Revisorssuppleanter väljs samtliga samma år. Detta innebär att om man under ett år 

skulle byta ut samtliga personer i en kommission, eller båda revisorerna, så resulterar det 

i en instabil situation där man kan bli tvungen att ”uppfinna hjulet” på nytt. Sveraks 

styrelse anser att det är naturligt att man varje år endast byter ut ett fåtal personer i dessa 

viktiga funktioner, för att på så sätt skapa en stabilitet och kontinuitet i arbetet. 
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Motioner rörande SVERAKs stadgar, M 6 – M 13 

M 6 

 

NOS 1 

 

SVERAKs stadgar  

5.1  

Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

Tillägg:  

SVERAKs stadgar 5.1 Förbundsstyrelse 

………………. 

Ledamot som avgår under en mandatperiod, kan inte väljas in under närmast 

kommande två (2) valperioder, sammantaget fyra år.  

Motivering:  

 

Avgår styrelsemedlem under mandatperioden, har man förbrukat sin plats, och ledamot 

skall inte kunna återinväljas. 

 

Styrelsens förslag till beslut: Avslag 

 

Styrelsen anser att årsmötet, som är vårt yttersta beslutande organ och suveränt i vår 

förening, är tillräckligt kompetent att avgöra vem som är bäst lämpad att ingå i styrelsen. 

Med en sådan regel i våra stadgar kan inte en person som t.ex lämnat sin plats på grund 

av sjukdom eller annan plötslig privat händelse väljas in kommande två perioder, även om 

situationen som föranledde avgången var oförutsedd och personen skulle vara en stor 

tillgång i styrelsen. I tillägg skulle regeln i princip omöjliggöra för en person i styrelsen att 

under mandatperioden kandidera till annan position. 
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M 7 

 

HÄK 2 

 

SVERAKs stadgar 

Ny paragraf 

 

Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

Ny text:  

 

I varje region ska det finnas minst ett och högst tre regionombud. Ombudet utses 

av de i respektive region ingående kattklubbarna för en tid av två år. 

Regionombudens namn ska anmälas till SVERAK:s styrelse senast vid utgången av 

april månad jämna årtal. Namnen ska publiceras på SVERAK:s hemsida.  

Motivering: 

 

Av Cirkulärskrivelse utskick nr 3/18 och SVERAK:s styrelseprotokoll nr 3/18 framgår att 

många enskilda medlemmar, av sin kattklubb, hänvisas till SVERAK:s kansli för att få sina 

frågor besvarade istället för att kattklubben hjälper medlemmen ifråga. Detta har inneburit 

en mycket hög belastning på kansliet.  

 

Det har vid ett antal årsmöten visat sig att antalet motioner minskar, styrelsens förslag 

saknar bred förankring eller är inte tillräckligt väl förberedda. De motioner som lämnas är 

ofta snävt utformade och tar inte sikte på att på ett mer övergripande sätt föreslå 

förändringar.  

 

De till SVERAK anslutna klubbarna är idag indelade i åtta regioner. Antal kattklubbar inom 

respektive region varierar mellan två till tio stycken, totalt 44 stycken. Genom att 

regionombuden ska fungera som en kunskapskälla och en förmedlande samt 

sammanhållande länk mellan varandra och kattklubbarna i regionen samt mellan 

kattklubbarna och SVERAK:s styrelse, underlättas och utökas kontakterna mellan 

medlemsklubbarna och mellan medlemsklubbarna och SVERAK:s styrelse. Dessutom kan 

regionombuden fungera som ett stöd för kattklubbarna i regionen när klubben inte själv 

kan besvara medlemmarnas frågor och bidra till att SVERAK:s kansli avlastas. 

Regionombuden ska inte ersätta de idag etablerade formella kontaktvägar som SVERAK 

har utan syfta till att öka antalet kontaktytor, informationsflöde, idéutbyte, 

kunskapsöverföring och problemidentifiering mellan medlemsklubbarna och 

medlemsklubbarna och SVERAK. Genom detta skulle en mer behovsdriven och snabbare 

utveckling kunna uppnås av förslag från klubbarna och SVERAK:s styrelse. 

Regionombuden förväntas följa utvecklingen i regionen vad avser medlemsantal, 

genomförda aktiviteter m.m. Ytterligare en uppgift är att verka för förankring av förslag från 

SVERAK:s styrelse samt beslut av SVERAK:s årsmöte. 

 

Ett sätt att arbeta på är exempelvis att ha en Facebook sida där respektive regionombud 

agerar administratör. SVERAK skulle, istället för kurser för förtroendevalda, kunna utbilda 

regionombuden som i sin tur förmedlar kunskapen till relevanta aktörer i regionen. 
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Styrelsens förslag till beslut: Avslag 

 

Styrelsen uppmuntrar all form av samarbete mellan klubbar och ett lysande exempel på 

sådant samarbete är KLISA. Det finns inget i våra stadgar idag som hindrar klubbar från 

att samarbeta på det sätt som framgår av motiveringen. Styrelsen anser emellertid att ett 

samarbete mellan klubbar måste bygga på frivillighet för att vara framgångsrikt; krav i våra 

stadgar ska inte bestämma vilka de olika medlemsklubbarna ska samarbeta med. 

 

M 8 

 

STYR 4 

SVERAKs stadgar 

Ny paragraf 3.8 
Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

Ny text:  

 

3.8 Inaktiv medlemsklubb 

En SVERAK-ansluten klubb som inte deltagit på SVERAKs årsmöte eller arrangerat 

utställning under tre på varandra följande år ska förklaras inaktiv.  

Inaktiv klubb som önskar aktiveras på nytt kan ansöka om detta till årsmötet. Vid 

sådan ansökan ska klubben sända delegater till årsmötet. Inaktiverad klubb som 

inte vidtagit rättelse inom två år från inaktivering utesluts ur förbundet. 

Motivering:  

 

Vi har idag klubbar som år efter år inte varken håller utställningar eller deltar på årsmöten. 

Styrelsen anser att en klubb som inte på någon av dessa sätt visar sig vara aktiv under tre 

på varandra följande år ska förklaras inaktiv. Styrelsen önskar att samtliga 

medlemsklubbar ska delta aktivt i arbetet mot att få fler medlemmar och på det sättet 

stärka SVERAK som organisation. De klubbar som aktivt deltar i SVERAKs arbete ska 

också gynnas i förhållande till inaktiva klubbar.  

En inaktiv klubb kan genom att delta på årsmöte förklaras aktiv igen. Om så inte görs 

måste man anse att klubben inte längre är en del av förbundet och klubben ska då 

uteslutas. 
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M 9 

 

STYR 5 

 

SVERAKs stadgar 

3.4 

Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

Ny text:  

3.4 Avstängning - enskild medlem  

Ett av länsstyrelsen meddelat djurförbud, riktat mot enskild medlem, leder till 

omedelbar avstängning från all SVERAK-verksamhet. Avstängningen gäller även 

andra myndiga enskilda medlemmar i samma hushåll samt personer med 

gemensamt stamnamnsinnehav, om inte särskilda skäl talar emot detta.  

Motivering:  

 

Ett djurförbud meddelas bara vid synnerligen grov misskötsel av djur, t.ex efter dom om 

djurplågeri eller när någon visat sig vara uppenbart olämplig att ha hand om djur. Det är 

således naturligt att ett meddelat djurförbud ovillkorligen ska leda till avstängning från all 

SVERAK-verksamhet. Avstängningen bör även sträcka sig till alla myndiga medlemmar av 

samma hushåll, då dessa måste anses ha ett ansvar för välfärden för de djur som finns i 

hushållet. Samma gäller personer med gemensamt stamnamnsinnehav; man är ansvarig 

för djurvälfärden inom sitt eget katteri. Det måste även förhindras att uppfödning inom 

SVERAK drivs vidare av den avstängde i annan persons namn. 

 

M 10 

 

STYR 6 

 

SVERAKs stadgar 

5.1.3 

Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

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] 

Motivering:  

 

Ansvaret för webbsida ligger sedan några år på kansliet och någon 

webbredaktör/webbredaktion utses därmed inte längre på samma sätt som tidigare. 

Texten föreslås tas bort helt. 
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M 11 

 

STYR 7 

 

SVERAKs stadgar 

5.4 

Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

Tillägg:  

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, DN-ärenden 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. 

Motivering: 

 

DN har en viktig funktion i förbundet genom sin granskning av medlemmar som av olika 

grunder anmälts för brott mot SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Att deras arbete i 

sin tur granskas, på samma sätt som styrelsens, framstår som naturligt då även DN 

beviljas ansvarsfrihet av årsmötet. 

 

M 12 

 

STYR 8 

 

SVERAKs stadgar 

Ordningsregler 

6.1 ny punkt 

Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

Tillägg:  

6. SVERAKs stambok 

6.1 (e) Kattens ID-nummer ska framgå av kattens veterinärmedicinska intyg. 

Motivering: 

 

Att veterinärintyget innehåller ID-nummer är viktigt utifrån identifieringsmöjlighet vid bl.a. 

utställning. 
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M 13 

 

STYR 9 

 

SVERAKs stadgar 

6.2 d 

Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

Tillägg:  

6. SVERAKs stambok 

6.2 (d) Person som ansöker om stamnamn måste som såsom huvudinnehavare måste vara 

myndig, samt kunna visa grundläggande kunskaper om SVERAKs/FIFes stadgar och regler. 

Motivering: 

 

Sveraks styrelse anser att det inte bara är önskvärt utan nödvändigt att personer som 

ansöker om stamnamn kan visa att de har grundläggande kunskaper om vårt regelverk, 

eller i vart fall kan visa att de vet var de kan hitta informationen. Flera FIFe-medlemmar 

har nationella regler med krav om kunskap om de regler man som FIFe-registrerad 

uppfödare ska känna till, innan ansökan om stamnamn vidarebefordras till FIFe. Kraven är 

olika i olika förbund, men bl.a handlar det om krav om deltagande på heldags föreläsning 

på plats, skriftlig försäkran om att man läst och förstått regler, brev med beskrivning av 

framtida planer, krav om genetikkurser, hembesök av veterinär, m.m.  

 

Genom att införa tillägget i regeln tydliggörs att man som uppfödare är skyldig att kunna 

och följa de regler som finns i förbundet. 
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Motioner rörande SVERAKs grundregler, M 14 

 

M 14 

 

STYR 

10 

SVERAKs 

grundregler 

Ny paragraf 2.1.9 

Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

Ny text:  

2. Uppfödaretik 

 

2.1.9 Uppfödare som föder upp tre eller fler kullar per år ska ha § 16-tillstånd från 

Länsstyrelsen. 

Motivering: 

 

Motionen har tillkommit efter att SVERAK fått en fråga från Länsstyrelsen i Halland 

angående om förbundet har något informations- eller kontrollsystem för att se till att 

uppfödare som föder upp tre eller fler kullar per år inte begår en lagöverträdelse. Styrelsen 

kan konstatera att våra regler inte anpassats till gällande lagstiftning på denna punkten. Vi 

kan också konstatera att kunskap om regeln saknas hos en del uppfödare, vilket kan leda 

till tråkiga konsekvenser som egentligen kunde undvikits om denna regel varit tydligare i 

SVERAK. Som seriöst förbund bör SVERAK se till så våra regler sammanfaller med krav 

som ställs i svensk lagstiftning och se till så våra uppfödare uppmärksammas på regeln. 

 

Ett införande av regeln innebär inte per automatik att klubbarna ska ha någon 

kontrollfunktion gällande tillståndet. Det kan snarare ses som en information som t.ex. 

avelssekreterare kan luta sig mot för att upplysa uppfödare om skyldigheten att ha sådant 

tillstånd. 
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Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för 

uppfödning och stambokföring, M 15 

 

M 15 

 

NOS 2 

FIFes och 

SVERAKs regler 

för uppfödning och 

stambokföring 

4.5 Nytt nationellt 

tillägg 

Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

Ny text:  

 

4.5 Stamtavla 

 

Vid utförandet ska stamtavla som minst innehålla följande information för berörd katt: 

… 

Nationellt tillägg 

Ruta/fält avsedda för ID märkning, grundvaccinering, navelbrock, hörselstatus samt 

kastrering/sterilisering.  

Allt måste vara signerat av veterinär eller annan behörig person.  

Motivering: 

Stamtavlan är ett värdebevis och på den ska kattens viktigaste medicinska status finnas. 

Dessa uppgifter ska följa med katten hela dess liv tillsammans och på stamtavlan.   

Ett vaccineringskort är inte en värdehandling.  

Styrelsens förslag till beslut: Avslag 

 

Stamtavlan ser idag inte ut på ett sätt som möjliggör denna regel. Dagens stamtavla följer 

de riktlinjer som finns i FIFes regler.  

 

Kattens stamtavla (registreringsbevis) är en värdehandling. Som sådan ska den inte dras 

fram och tillbaka och skrivas i av flera olika personer. Den ska inte ändras av annan än 

utfärdaren: SVERAK. 

 

Idag är det få uppfödare som beställer stamtavlor redan innan första vaccinationen; 

grundvaccinationen ligger därmed ofta i ett helt annat dokument som veterinären 

tillhandahåller. Om man då i tillägg väntar med ID-märkning till andra vacc, så är det idag 

egentligen bara uppfödaren som vet vilket vacc-kort som tillhör vilken kattunge. Att kräva 

att grundvaccinet ska in i stamtavlan betyder att uppfödare tvingas beställa stamtavlor i 
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mycket god tid innan första vaccinering, vilket kommer innebära problem för uppfödare 

med kullar som föds innan semesterstängning på kansliet. Vidare har de flesta 

navelbråcksintyg som inkommit till SVERAK de senaste åren inte varit införda på 

stamtavlan, utan i besiktningsintyget. 

 

I tillägg, om man har beställt stamtavlor innan ID-märkning, så klistrar uppfödaren själv rätt 

remsa i rätt stamtavla. Något krav på att veterinär ska klistra denna och signera finns inte 

och har inte funnits på tidigare stamtavlor. Detta har inte ändrats sedan ändringen till nytt 

utseende på stamtavlan.  

 

SVERAKs egna vaccinationsintyg täcker upp allt som räknats upp i motionen och mer 

därtill. I denna kan man själv fylla i alla uppgifter om katten på datorn och skriva ut, redan 

innan första vaccinationen, så man får alla vaccinationer på samma ställe. Att ha en 

stamtavla med plats för grundvaccin (enligt förslaget) gör inte att man slipper ytterligare 

vaccinationskort; redan efter ett år kommer man vara tvungen att ha ytterligare ett papper. 

Genom att använda SVERAKs framtagna blankett kan alla vaccinationer, inte bara 

grundvaccin så som föreslås, föras in i samma dokument från början.  

 

  

65



Motioner rörande FIFes och SVERAKs regler för utställning 

M 16 – M 18 

 

M 16 

 

STYR 

11 

FIFes och 

SVERAKs regler 

för utställning 

1.1 

Nationellt tillägg 

Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

Ändring av text:  

 

1. Arrangerandet av nationella och internationella utställningsklasser 

 

1.1 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). 

Motivering: 

Det har visat sig att det blivit svårare att arrangera evenemang i samband med kattens 

dag, bl.a på grund av brist på lokaler för ändamålet. Att dagen uppmärksammas anser 

Styrelsen är viktigt varför det bör öppnas upp för möjligheten att anordna utställning även 

den aktuella helgen, dock med kravet att Kattens Dag uppmärksammas särskilt inför och 

under utställningen.  
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M 17 

 

SkKK 2 

FIFes och 

SVERAKs regler 

för utställning 

Nationella 

utställningsklasser 

Nytt nationellt 

tillägg 

Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

Ny text:  

5.4 De officiella FIFe-klasserna 

Nationellt tillägg 

Senior och veteran (Klass 15 a och b) som är ensam tävlande i klassen kan endast 

erhålla titeln BIS om domaren anser att katten uppnår 97 poäng. 

Motivering: 

 

Idag erhåller en senior och veteran automatiskt titeln BIS-senior/veteran om den är ensam 

tävlande och går att hantera. Den kan vara smutsig, i dålig kondition och långt ifrån 

rastypisk men BIS blir den och presenteras vid prisutdelningen! 

Styrelsens förslag till beslut: Avslag 

 

Styrelsen anser att det redan framgår av regeln att katt som inte uppnår tillräcklig kvalitet 

inte kan nomineras eller bli BIS, då det framgår att katten ska bedömas efter dess 

standard. 

 

  

67



M 18 

 

FMK 2 

SVERAKs 

nationella 

utställningsregler, 

2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 

2.7 

Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

Ändring av text: 

 

§ 2.1 Årets Katt 

 

Inom SVERAK beräknas varje år följande Årets Katt-listor: 

Lista    Årets:                     Antal som presenteras           Minsta antal poäng 

1.       Vuxen hane             3                                              205   150 

2.       Vuxen hona             3                                              205   150 

3.       Junior/Ungdjur        5                                               205   150 

4.       Kastrat hane           3                                               205   150 

5.       Kastrat hona           3                                               205   150 

… 

 

Titeln National Winner delas ut till den katt i varje kategori som erhållit högst antal BIS. poäng på 

BIV-listan, samtliga tävlingsgrupper sammanslagna oavsett ålder och kön, samt till den Huskatt 

som erhållit högst poäng totalt av Huskatt långhår och Huskatt korthår. 

 

För katt som byter: 

* från junior/ungdjur till vuxen   

* från junior/ungdjur till kastrerad 

* från vuxen till kastrerad 

räknas antalet BIS ihop. 

Vid lika antal BIS, avgör den högsta enskilda tilläggspoängen. 

 

§ 2.3 Poängberäkning lista 1-5 – vuxen, junior/ungdjur, kastrat 

 

Poänggivande resultat                            Poäng 

BIS Best in Show vuxen, junior, ungdjur och kastrat          55  75 

NOM                                        45  30 

BIV Bäst i variant                                40  10 

 

Utöver de 55 75 poäng som erhålls vid bästa vuxen, junior, ungdjur och kastrat tilldelas ett 

tilläggspoäng utgörande 0,01 poäng för varje närvarande katt inom respektive kategori och 

tävlingsgrupp katten tävlat emot (vuxna hanar/honor, kastrerade hanar/honor, ungdjur, juniorer). För 

de katter som uppnått minimumpoängen, medräknas maximalt de fem sju bästa poänggivande 

resultaten (se ovan). 

 

§ 2.4 Poängberäkning lista 6, 7, 13 och 14 – senior/veteran och huskatt senior/veteran 

 

Poänggivande resultat           Poäng 

Bästa Senior/Veteran          30 

Klassvinnare               25 

2:a                    20 

3:a                    15 

 

Utöver de 30 poäng som erhålls vid bästa senior/veteran tilldelas ett tilläggspoäng utgörande 0,01 

poäng för varje närvarande senior/veteran inom respektive kategori. För lista 10/11 gäller antal 
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närvarande huskattseniorer/veteraner. Det krävs att katten har erhållit poänggivande resultat från 

minst 3 och högst 5 7 utställningar. De 3-5  3-7 bästa resultaten räknas och summeras. 

 

§ 2.6 Poängberäkning lista 11 och 12 – huskatt 

 

Poänggivande resultat           Poäng 

Bästa Huskatt korthår/långhår      35 

Klassvinnare                25 

2:a                     20 

3:a                     15                    

Utöver de 35 poäng som erhålls vid Bästa Huskatt tilldelas ett tilläggspoäng utgörande 0,01 poäng 

för varje närvarande huskatt inom respektive hårlag. Det krävs att katten har erhållit poänggivande 

resultat från minst 3 och högst 5 7 utställningar. De 3-5  3-7 bästa resultaten räknas och summeras. 

 

§ 2.7 Årets BIV – Bäst i variant 

 

En gemensam BIV-lista för vuxen, ungdjur/junior och kastrat tas fram i samtliga 

färgvarianter/grupper i samtliga kategorier (I-IV), där det kan tas ut. 

Minst tre och högst fem sju utställningar, där katt fått poänggivande resultat erfordras. De 

3-5 3-7 bästa resultaten räknas och summeras. Listan tas fram via underlaget för 

uträkningen till Årets Katt. 

Motivering: 

 

Vi anser att nuvarande uträkning är föråldrat och ville se om det gick att modernisera. Vi 

anser att fem resultat är alldeles för lite då det numera oftast är två utställningar under en 

helg. 

Angående poängen för respektive resultat tycker vi att det ska vara större skillnad 

mellan de olika resultaten. Framförallt mellan BIS och NOM. 

BIV funderade vi på att inte ha med alls, då det är en uttagning som är diskiminerande mot 

väldigt många färger och varianter, dvs aldrig eller sällan är mer än en eller två i en 

färg/variant, men tog med det ändå, fast med en låg poäng. 

National Winner vill vi också se en förändring för, så att andra än Vuxna honkatter har en 

chans att få den titeln. (Sen vi började räkna tilläggspoäng per antal närvarande så har det 

i stort sett bara varit dessa som tagit titeln) 

Antalet BIS vore därför mer relevant. 

Styrelsens förslag till beslut: Bifall 
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Övriga motioner, M 19 – M 20 

 

M 19 

 

SkKK 1 

 

 

Diplomering 
Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

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. 

Motivering: 

 

Idag kan man bli diplomerad uppfödare utan att ha varit på en enda större utställning. Vi 

anser det vara viktigt att en diplomerad uppfödare har sett andra katter i rasen och har 

kontakt med andra uppfödare, och utställningar ger möjlighet till detta. Vi diskuterade även 

att sätta villkoret ställt ut en katt till IC/IP men kom fram till att det ibland kan stöta på 

geografiska hinder. 

Styrelsens förslag till beslut: Bifall 

 

Styrelsen vill samtidigt påtala hur viktigt det är att arrangerande klubbar öppnar upp för 

medlemmar som önskar att arbeta aktivt. 

 

M 20 

 

ÖSTK 

1 

 

Fodervärdsavtal 
Bifall ☐ Avslag ☐ Avstår ☐ Dragen ☐ 

Bordl ☐ 

Ändring av text:  

 

Fodervärdsavtalet behöver ses över, ev ändras och förtydligas på vissa punkter.  

 

Sidan 1: Överenskommelse 

”antal kullar med minst en levande unge per kull” bör ändras till ”minst två ungar per kull”. 

Gäller både hon- som hankatt. Då man som överlåtare står för majoriteten av kostnaderna 

för foderkatt är det rimligt att en kull beräknas på minst två ungar. Antal kullar bör regleras 

efter hur stora kullar raskatterna får. Det är ju stora skillnader i antal kattungar. 
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Sidan 2: Villkor – rättigheter och skyldigheter 

Punkten 3 

”Fodervärden förbinder sig att kostnadsfritt för överlåtarens räkning”…….det låter varken 

rimligt eller genomförbart att överlåtaren ska stå för alla kostnader/inköp kring foderkatten. 

Ordet kostnadsfritt bör tas bort. Det är stor risk att konflikter uppstår gällande tolkningar av 

vad som ingår i ”kostnadsfritt”. 

 

Punkten 8 

”Honkatt drabbas av livmoderinflammation och kastreras – upphör fodervärdsavtalet för 

avelsrätt”. Om man då inte vill ställa ut katten så övergår den i fodervärdens ägo. Bör 

läggas till att om kull finns, gäller detta efter att kullen uppnått 12 veckors ålder.  

 

Punkten 9 

”Om överlåtaren önskar återta katten och parterna är överens om detta, ska överlåtaren 

utge ersättning för katten med överenskommet ersättningsbelopp……” 

Då ingen ”köpekostnad” tas ut för katten, ex reducerat belopp/deposion eller liknande, 

känns det helt fel att överlåtaren ska betala fodervärden om katten återtas. Hur beräknar 

man försäljningsvärdet? Kattungepris eller vuxen kastrerad katt?  

 

Sammantaget innebär avtalet att det är mycket förmånligt att vara fodervärd och mycket 

dyrt att vara överlåtare. Det är rimligt att katten kostar ex en tredjedel av fullpris då 

fodervärden övertar en katt som är HCM- och njurscannad, div tester utförda, samt 

blodgrupperad. Det är långt mycket mer än vad en övrig kattungeköpare får. 

Styrelsens förslag till beslut: Besvarad 

 

Styrelsen har fattat beslut om att tillsätta en arbetsgrupp bestående av erfarna uppfödare 

och regelkunniga för att se över hur/om våra avtal bör förändras för att bättre motsvara 

medlemmarnas önskemål samtidigt som den enskilde konsumenten skyddas.   
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