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*Aktuell avstängningslista per 181122 sänds separat med snigelpost till officiell klubbadress. 

---------------Utskick nr 4/18 - Cirkulärskrivelse via e-post 181122------------- 

-------------------------------Förbundsinformation--------------------------------- 
 

Projekt Medlemsvärvning! 

Ett av SVERAKs verksamhetsmål till 2022 är att växa och 
komma upp i 10 000 enskilda medlemmar. 

Då vi tror att det går att fånga upp nya medlemmar via 
ett enkelt ”bli medlem nu” formulär på SVERAKs 
hemsida tänkte vi köra en kampanj under 2019.  

 

Kampanjen går ut på att erbjuda ett ”prova-på-
medlemskap” för personer som inte tidigare varit 
medlemmar (iallafall inte under det senaste året). 
Tanken är att vi erbjuder ett medlemskap till dessa nya, 
under 2019, för endast 250 kr. 

 

Det är helt frivilligt för er klubbar om ni vill delta i detta 
projekt eller inte, vår förhoppning är dock att så många 
som möjligt ser möjligheten till detta unika sätt att 
erhålla nya medlemmar till sin klubb. 

 

Den nya medlemmen kan själv välja vilken av de 
deltagande klubbar denne vill vara medlem i, det finns 
även ett alternativ där personen kan göra det lätt för sig 
och låta bli att välja, då fördelar kansliet ut 
medlemmarna bland de klubbar som ingår i projektet 
med utgångspunkt från var de bor. Skulle det finnas fler 
klubbar i den staden/området fördelas medlemmarna 
rättvist mellan deltagande klubbar. 

  

Den nya medlemmen betalar medlemsavgiften direkt 
till SVERAK via formuläret på SVERAKs hemsida och 
kansliet håller reda på vilka som blir medlemmar på 
detta sätt. Klubben erhåller fortlöpande uppgifter på 
nya medlemmar och kan därefter skicka ut sitt 
sedvanliga välkomstbrev. I samband med faktureringen 
av Våra Katter så kommer kansliet samtidigt att reglera 
dessa inkomna medlemsavgifter till klubben.  

  

För ordinarie medlemmar betalar varje klubb 50 kr per 
medlem i medlemsavgift till förbundet samt 20 kr per 
nummer av Våra Katter. För medlemmar värvade via 
detta projekt kommer förbundet att subventionera 
medlemsavgiften och endast debitera 25 kr samt 
avgiften för Våra Katter, vilken innebär att klubben får 
behålla 105 kr av de ursprungliga 250 kr om sex 
nummer av tidningen sänds ut. 

  

Vår förhoppning är att dessa nya kommer inse 
fördelarna med att vara medlem i en SVERAK-ansluten 
kattklubb och vi vet att alla klubbar göra vad man kan 
för att behålla medlemmar, även nästkommande år! 

  

Då detta projekt kommer att starta redan 1 januari 
2019 behöver vi snabbt få veta vilka klubbar som är 
villiga att delta i projektet. Meddela Eva Porat, Vice 
ordförande/PR-ansvarig SVERAK senast fredag den 
30/11, om er klubb är intresserad av att vara med på 
mailadress pr@sverak.se.  

  

Alla eventuella frågor ni kan tänkas ha angående detta 
går det bra att mejla Eva Porat på samma e-postadress. 
Vi ser fram emot ett gott samarbete! 

 
Utbildning för avelsekreterare under årsmötet 2019 

En utbildning för avelsekreterare samt en allmän 
information kommer att hållas under SVERAKs årsmöte i 
Linköping på lördag eftermiddag.  

Förbundet har även i år beslutat att stå för delegaternas 
hotellkostnad, samt avelsekreterare lö-sö om denne ej 
är delegat.  

Mer information om tider m.m. kommer att publiceras 
senare. 

Prisutdelning Årets Katt 2018 i Linköping. 

Prisutdelning ”Årets Katt” kommer att äga rum i 
samband med SVERAKs årsmöte 2019 i Linköping på 
lördagskvällen. Mer information kommer att publiceras 
senare. 

Vill ni arrangera SW 2021?  

Återigen vill vi påminna om att 2021 är det dags för 
Scandinavian Winner Show i Sverige.  Denna förfrågan 
om arrangemang sänds till samtliga SVERAK-klubbar - 
som får ansöka. Om flera klubbar önskar samarbeta går 
det bra och ska framgå i ansökan. Läs mer här: 
http://www.sverak.se/klubbsidor/utstallning/sw-
arrangemang/ 
 

Assistentutbildningar 2018 

Glöm inte att anmäla till den sista assistentutbildning 
för i år. Sista anmälningsdag är den 10/12 2018. 

Assistentutbildning i Borås den 15/12, se mer 
information och anmälan på följande adress: 
http://www.sverak.se/anmalan-sveraks-
assistentutbildning/ 

Under våren 2019 kommer fler tillfällen att erbjudas för 
assistentutbildning. 
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Till Minne av Lena Chapman             

Lena Chapman, f.d. Sundberg, har avlidit den 1 oktober. 
Lena var under många år förtroendevald, i SVERAK och 
födde upp främst Burma och Brittiskt Korthår under 
namnet Särvallens. Lena var väldigt omtyckt och 
uppskattad, både som domare och kollega inom 
SVERAK/FIFe. Hon valde dock att avsluta sitt domarskap 
tidigare i år av hälsoskäl. Den sista tiden var hon bosatt i 
Spanien. 
SVERAKs styrelse beklagar och skickar våra varmaste 
tankar och djupaste kondoleanser till familj och vänner. 

 
 

SVERAK söker en IT-kunnig administratör 

Förbundet har flera egenutvecklade verksamhetssystem 
(databaser); medlemshantering, stambokföring, ID-
register, utställarsystem m.m. De är och blir i allt högre 
utsträckning integrerade med varandra via 
webbaserade gränssnitt. Vi söker någon som på del av 
sin tjänst kan koordinera den framtida utvecklingen och 
kravställning av dessa system, i nära samarbete med 
förbundsstyrelsens IT-styrgrupp samt vår IT-leverantör. 

Sista ansökningsdag är den 16/12. 

Läs mer om tjänsten här: http://www.sverak.se/wp-
content/uploads/2018/11/Annons-IT-kunnig-
administrat.pdf 

 

Kansliets Jul & Nyårsledighet! 

Kansliet samt stambokföringen kommer att vara stängt 
under Jul & Nyårshelgerna enligt följande tider: 

  

Stambokföringen: från den 21/12 2018 - 6/1 2019 

Kansliet: från den 24/12 2018 – 6/1 2019 

 

Valberedningen informerar! 

Sista datum för nomineringar är 13 januari 2019, så nu 
är det hög tid att nominera! Svaren sänds till: 
sverakvb@gmail.com  

 

Följande poster ska väljas vid årsmötet 2019. 

 

 

 

SVERAK önskar en trevlig 1:a 
advent 
 

 

 

 

 

Förbundsstyrelse  Sittande Omval Ja Omval Nej

Vice förbundsordförande 2 år Eva Porat x

Förbundsekonom 2 år Michael Wirth Färdigh x

Regelledamot 2 år Britta Kjellin x

Avels- och hälsoledamot 1, 2 år Anna-Lena Berg x

Utställningsledamot 1, 2 år Conny Jansson x

Förtroendevalda revisorer  Sittande Omval Ja Omval Nej

Internrevisor 2 år Rolf Jonsson x

Revisorssuppleant 1 år Hillevi Förhammar x

Disciplinnämnd  Sittande Omval Ja Omval Nej

DN-ledamot 3, 2 år Wendy Mörk x

DN-ledamot 4, 2 år Anna-Karin Lénshof x

DN-ledamot 5, 2 år Malin Sundquist x

Årsmötesfunktionärer

Mötesordförande lör. samt sön.

Mötessekreterare lör. samt sön.

Bisittare lör. o. sön.

Protokolljusterare 1 lör. o. sön.

Protokolljusterare 2 lör. o. sön.

Rösträknare 1 lör. o. sön.

Rösträknare 2 lör. o. sön.
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