Hej alla medlemar!
SVERAKs årsmöte 2021

SVERAK genomförde årsmöte 2021 den 20 och 21 mars. Mötet var digitalt via Teams för delegater och åhörare. Merparten av SVERAKs styrelse och
kanslipersonal satt tillsammans på Hotell Stinsen i Hallsberg, och några av de förtroendevalda medverkade via Teams.
Fem omval / nyval genomfördes till Förbundsstyrelsen:
Vice ordförande		
Lotta Kragh, omval, Ädelkatten
Förbundsekonom		
Hans Boskär, omval, Nerikes Kattklubb
Avels- och hälsoledamot
Cecilia Alsmark, nyval, Fräsets Kattklubb
Utställningsledamot 1
Jens Lindgren, nyval, Mellansvenska Kattklubben
Regelledamot		
Britta Kjellin, omval, Värmlands Kattklubb
Dessutom genomfördes val till internrevisionen, disciplinnämnden och valberedningen.
Protokoll från årsmötet kommer att finnas på SVERAKs hemsida under fliken ”Om SVERAK – SVERAK:s årsmöte”. Där kommer information att
finnas, med namn, på samtliga som är förtroendevalda inom SVERAK.

Ett axplock av ärenden och motioner från årsmötet:
* Årsmötet röstade nej till Disciplinnämndens förslag att:
- avstängningar, inklusive namn på uppfödare, ska
publiceras på SVERAKs hemsida.
* Årsmötet röstade ja till Disciplinnämndens förslag att:
- om avstängd uppfödare annonserar på SVERAKs
köpakatt.se kommer annonsen döljas eller tas bort.
* Digital stambokföring av kull, arbete pågår. SVERAK
återkommer med information inklusive tidplan.
* Uppfödardiplomering 2.0 - en uppfödarutbildning i fyra
steg, arbete pågår. SVERAK återkommer med
information inklusive tidplan.
* Förfrågan, från WCF, har inkommit om samarbete.
SVERAK:s styrelsen kommer att se över förslaget.
* Årets kattklubb, i samarbete med Agria, är
Birka kattklubb. Motiveringen kommer att finnas på
SVERAKs hemsida.
* Årets profil är Ullis Lindholm Granlid - för sitt arbete
med hemlösa katter.
Finns att läsa om i Våra katter nr. 5/2020 (VRKs anm.)
VRK – Digitala aktiviteter april-juni
* Vi kommer att arrangera ett flertal aktiviteter på Facebook.
* Föreläsning om djurhållning, länsstyrelsen - för
närvarande är aktiviteten preliminär.
* Utbildning för nya uppfödare, grundutbildning.
Även uppfödare med erfarenhet är välkomna.
* Utställning, preliminärt i maj.

Tips på föreläsning om färggenetik
Sveriges Nya Raskattförening, SNRF som är en del av WCF, arrangerar föreläsningen ”Grundläggande färggenetik för katt” med Dagny
Dickens. Första utbildningsdagen är söndagen den 11 april och den
andra är söndagen den 18 april. Dag 2 är en fortsättning av dag 1.
Anmälan senast den 5 april via e-post till sekreterare@snrf.org
Kostnad för medlem i annan klubb än SNRF, 100 kr för båda
föreläsningarna.
Betalning till plusgiro 11 69 49-9 eller
swish 123 181 75 84. Ange Föreläsning och ditt namn.
Viktig information till dig som är uppfödare
Du som är uppfödare: Från och med den 21 april 2021 gäller EU:s
nya djurhälsoförordning. I vissa fall ska kattuppfödare registrera sin
anläggning. Ditt hem kan vara en anläggning. Det är omfattningen
som avgör om du ska registrera din uppfödning/katthållning på
Jordbruksverkets hemsida.
För mer information https://www.sverak.se/2021/03/16/nya-kravom-att-registrera-anlaggning-om-du-har-kattuppfodning
Sista dagen för att registrera platsen där djuren hålls, anläggningen,
har nu flyttats fram till den 1 oktober 2021.
Du ägarändrar väl din kull on line?
Om du inte har gjort det tidigare – här
hittar du en tydlig instruktion:
https://www.sverak.se/agarandring-via-minakatter

Hälsningar
Styrelsen genom Ulrika

Inbjudan till respektive aktivitet kommer via Facebook och hemsidan.

Håll dig alltid uppdaterad via VRKs hemsida www.vasteraskattklubb.se

