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---------------Utskick nr 5/18 - Cirkulärskrivelse via e-post 181221
----------------------------------------------Förbundsinformation-------------------------------Viktigt! Anmälan till SVERAKs årsmöte 2019
Anmälningsformulär till SVERAKs årsmöte finns nu
publicerad på lösenordsskyddad sida, sista datum för
anmälan är 3 februari 2019.
http://www.sverak.se/anmalan-sveraks-arsmote/
OBS! Ändrad ort för Prisutdelning för Årets Katt 2018
Prisutdelning för Årets Katt 2018 kommer att ske på
Dalälvskattens utställning 30-31 mars 2019 i
Badmintonhallen i Borlänge. Officiellt utställningshotell
är Scandic Borlänge.
Rapporteringsstopp av medlemmar 1-2 januari
För att klubbens medlemsantal per 181231 ska bli
korrekt gör vi ett ”rapporteringsstopp” under perioden
1-2 januari. Då får inga ändringar göras i Sinbad för att
vi ska hinna avsluta 2018 års medlemslistor och sända
faktura.
Påminn om medlemsavgift
Glöm inte bort att påminna era enskilda medlemmar
om att förnya sitt medlemskap för 2019. Medlemskap
är ett måste om medlemmen ska/kommer att ställa ut
sin katt i början av året, även om anmälan till utställning
skett redan i år!
Nya medlemmar under projektet medlemsvärvning
Vid årsskiftet drar som vi tidigare informerat om
projektet medlemsvärvning igång.
Så snart ny medlem inkommit med sin betalning till
förbundet så kommer kansliet att registrera in
medlemmen i den klubb som denne angivit via
anmälningsformuläret på hemsidan, alternativt om
ingen klubb angivits, rullande i närmaste belägna klubb.
När medlemskap inregistreras i Sinbad kommer kansliet
att samtidigt sända ett mail till medlemsansvarige om
namnet på den nya medlemmen (så klubben enkelt kan
kontakta och hälsa välkommen etc…). I samband med
faktureringen av ”nästkommande” Våra Katter, kommer
205kr/ny medlem att krediteras (dras ifrån) den faktura
som klubben erhåller efter varje utgivning. Det vill säga
250kr som är medlemsavgiften, minus 25kr som är den
reducerade medlemsavgiften för året som förbundet
behåller, minus 20kr för den
prenumerationsomgångens förbundstidning.
Medlemmen kommer sedan att ligga på medlemslistan
precis som vilken annan medlem och faktureras

prenumerationsavgift efter varje nummer.
När sedan den årliga fakturan för medlemskap och
medlemsavgifter sänds ut, så kommer dessa
medlemmar att särredovisas, då deras medlemsavgift
till förbundet då redan är reglerad. Vi får då alla en
enkel kontroll på hur många nya trevliga enskilda
medlemmar som tillförts er klubbar.
SVERAKs ”Projekt medlemsvärvning 2019”
Följande klubbar har meddelat intresse av att vara med:
Region Skåne

Region Sydost

FMK

CK

MIN

DK

SVISS

ÖSTK

SYDK
Region Sydväst

Region Nordväst

BIK

NERK

ELK

VÄK

SPIN
VK
ÄK
Region Mälardalen
FRÄS

Region Stockholm
ALFA

MSK

BIRKA

UK

JKK

VRK

PK
SC
SL
TCC

Region Mitt
DÄK

Region Norr

GEK

NOS

HÄK

SOL

BJK
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Viktigt! Försäkring under utställningar.
Alla klubbar måste informera utländska domare, elever
och assistenter om att de inte kan försäkras genom
SVERAKs utställningsarrangörer. Det är också viktigt att
informera de som arbetar som assistenter på en
utställning och inte är medlemmar i någon klubb inte
täcks av SVERAKs försäkring.
Fodervärdsavtal & överlåtelseavtal
Från den 1 januari 2019 ska dessa avtal användas vid
försäljning och utplacering av katt på foder.

Valberedningen påminner om att nominera till de
lediga posterna!
Sista datum för nomineringar är 16 januari 2019, så nu
är det hög tid att nominera! Svaren sänds till
sverakvb@gmail.com
Följande poster ska väljas vid årsmötet 2019.
Förbundsstyrelse
Vice förbundsordförande 2 år
Förbundsekonom 2 år
Regelledamot 2 år
Avels- och hälsoledamot 1, 2 år
Utställningsledamot 1, 2 år

Sittande
Eva Porat
Michael Wirth Färdigh
Britta Kjellin
Anna-Lena Berg
Conny Jansson

Omval Ja
x

Förtroendevalda revisorer
Internrevisor 2 år
Revisorssuppleant 1 år

Sittande
Rolf Jonsson
Hillevi Förhammar

Omval Ja

Disciplinnämnd
DN-ledamot 3, 2 år
DN-ledamot 4, 2 år
DN-ledamot 5, 2 år

Sittande
Wendy Mörk
Anna-Karin Lénshof
Malin Sundquist

Omval Ja
x
x
x

Omval Nej
x

x
x
x
Omval Nej
x

x

Omval Nej

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.

Vi önskar alla en
riktigt
God Jul och Ett
Gott Nytt År!

