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---------------Utskick nr 2/20 - Cirkulärskrivelse via e-post 200422-------------- 

----------------------------------------------Förbundsinformation--------------------------------------------------
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 hemsida under ”För SVERAK klubb” där 
innehållsförteckning och förbundsinformation 
publiceras. 

Ändra klubbuppgifter 

Det är mycket viktigt att SVERAK har korrekta uppgifter 
över klubbfunktionärer i Sesam, Våra Katter och på 
hemsidan. Tänk på att funktionärer med klubbuppdrag 
av styrelsen (som ej är ledamöter) måste meddelas till 
kansliet.  

Vid ändring av styrelseledamot/ledamöter/funktionär, 
om ändring av medlemsavgift (publiceras i Våra Katter) 
eller om klubben ändrar plusgiro eller bankgiro då 
måste besked sändas snarast möjligt till SVERAKs kansli. 

Meddela ändring genom: 

1. formulär som finns på SVERAKs hemsida, eller 

2. blankett – som fylls i och sänds sverak@sverak.se, 
eller 

3. "vanlig" e-post till sverak@sverak.se. 

Information om ändring (genom blankett eller "vanlig" 
e-post) sänds från "känd" adress (via ordförande, 
sekreterare eller kassör – det vill säga uppgift som finns 
publicerad på sverak.se eller i Våra Katter). 

Ny på din ”post”? 

På SVERAKs hemsida under ”För SVERAK klubb” finns 
flertal latkatter för förtroendeposter. Vi 
rekommenderar att ni går in och läser dessa, så ni inte 
missar någon viktig information! 
Det finns också nu en Facebooksida för avelssekreterare 
som heter, SVERAK avelssekreterare, där man kan 
ställa frågor och få bra tips och råd från andra 
avelssekreterare. 
 
Alla avtal finns nu under MinaKatter 

Det är viktigt att använda aktuella blanketter då de 
uppdateras kontinuerligt.   
Tänk på att kontrollera så ni ej länkar direkt till SVERAKs 
blanketter utan till sidan där blanketterna finns på er 
klubbs hemsida. Detta för att inte använda inaktuella 
blanketter och för att inte kunna missbrukas av icke-
medlemmar. 
Gamla blanketter med information som ej längre gäller 
eller information som fattas kan i värsta fall återsändas 
till avsändaren.  

 

Utställningavgift/depositionsavgift 

Från den 1/1-20 är depositionsavgiften höjd till 1900 
sek per cert. Depositionsavgiften är för att säkerställa 
att få det datum man vill ha för sin utställning. Det 
räcker att betala in en depositionsavgift (1900 sek) per 
helg och resten regleras vid faktureringen efter 
utställningsmaterial inkommit till kansliet. 
Depositionsavgifter som redan inbetalats bör klubbarna 
boka upp i sin bokföring som en fordran/förinbetald 
avgift. Dessa förskottsinbetalda depositionsavgifter kan 
återbetalas till klubben eller ligga kvar som innestående 
och användas vid nästa utställning klubben anordnar.  
 
Ny avgift för burpool 

Burpoolsavgiften ändrad till 15 000 sek per container. 

FIFes GF 2020 är framflyttad!  

FIFes GF 2020 i Riga är uppskjuten p.g.a. COVID-19, 
mötet kommer att hållas vid annat tillfälle när möjlighet 
finns. 

Årsmötesprotokoll 2020 

Protokoll från SVERAKs årsmöte är färdigjusterat och 
publicerades på hemsidan 1/4. 

Nytt lösenord för Sinbad  

Då många klubbar har årsmöten i början av året och 
bytt ledamöter/funktionärer kommer vi i framtiden 
skicka ut nya lösenord för Sinbad. Detta för att 
säkerställa att icke obehöriga har tillgång till 
informationen. 

Medlemskap ett måste! 

Klubbmedlemskap gäller vid all SVERAK-aktivitet och 
medlemskap är ett måste för att få ställa ut katt vid 
utställning. Detta gäller även om anmälan till utställning 
skett före medlemskapet upphört. 

Det är oerhört viktigt att Sinbad uppdateras 
kontinuerlig! 

Det är viktigt att den som i klubben har hand om 
utställningsanmälningar, ansökan om stamnamn, 
diplomeringstest, registreringsanmälningar med mera 
alltid kontrollerar i Sinbad om medlemskap är 
registrerat för berörd person/er. Detta gäller även alla 
innehavare av stamnamn vid kullregistrering. Sänd 
inte in handlingar till kansliet på ”icke” medlemmar! 

 

 

 

 

http://www.sverak.se/wp-content/uploads/2015/05/blnr_5050_klubbinformation.pdf
http://www.sverak.se/wp-content/uploads/2015/05/blnr_5050_klubbinformation.pdf
mailto:sverak@sverak.se
mailto:sverak@sverak.se
https://www.sverak.se/for-sverak-klubb-2/
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Påminnelse medlem-ej boende i Sverige 

Formell ansökan ska ske genom ifyllande av blankett 
som undertecknas och insänds i original till SVERAKs 
kansli. Detta för att säkerställa att person ifråga förstår, 
ställer sig bakom och intygar att den är införstådd med 
och ska följa, utöver de lagar om djurhållning, köprätt 
och annat som gäller i det land där personen bor, 
Sveriges lagar om djurhållning samt SVERAKs och FIFes 
stadgar och regler. Se latkatt för medlemsansvarig, 
https://www.sverak.se/for-sverak-klubb-2/   

Påminnelse om samarbetsavtal; Royal Canin & Agria 

SVERAK har sedan flertal år ett samarbete med Royal 
Canin och Agria, Scandic, Langford Veterinary Service 
samt tryckeriet JustNu. För enskilda medlemmar 
innebär detta bland annat 10% lägre premie i Agria och 
rabatter vid medlemskap i Royal Canins Breed Club. 

För er klubbar och förbundet innebär det även ett mer 
ingående samarbete med Agria med utbyte i 
hälsofrågor och hälsostatistik, något som även 
informerades om på SVERAKs årsmöte. 
Royal Canin sponsrar utställningsarrangerande klubbar 
med bl.a. fria bedömningssedlar, nummerlappar, priser, 
subventionerad burpool etc, utöver annonsbidrag som 
även Agria bidrar med. 
Scandic Hotels med bokningskod erbjuder bl.a. 10% på 
ordinarie rumspriser 
Langford Veterinary Service. erbjuder 20% på bl.a. DNA-
tester m.m. med rabattkod. 
Tryckeriet JustNu erbjuder rabatt på trycksaker inför 
utställning eller annat tryckmaterial som klubben 
behöver. Priser kan variera lite p.g.a. upplaga.  
Webb: justnu.se  
Kontakta Mathias Johansson för prisuppgifter på 
telefon: 033-20 90 54 eller 
mejl: mathias.johansson@justnu.se 
 
Läs mer i ”SVERAKs latkatt om samarbetsavtal” – som 
finns publicerad på SVERAKs hemsida under ” För 
SVERAKs klubb” och under utställning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scandinavian Winner 2021 

SW anordnas i Örebro av NERK 13-14/2 2021! 
 
 
Telefon och öppettider för SVERAKs kansli under 
sommar/semestertider! 
Öppettider från den 15 juni – 31 augusti  
SVERAKs kansli har öppet under följande tider: 
 
måndag – torsdag kl. 08:00 – 12:00 
lunch kl. 12:00 – 13:00,  
kl. 13:00 – 15:30. 
 
Fredagar från kl. 08:00 - 12:00 
lunch kl. 12:00 – 13:00 
kl. 13:00 – 14:00. 
 
Telefontider från den 15 juni – 31 augusti: 
Måndag – torsdag kl. 08:30 – 12:00 
Fredag: Ingen telefontid. 
 
 

 

SVERAK önskar alla en 
riktigt härlig vår! 
 

 
 

 

https://www.sverak.se/for-sverak-klubb-2/
https://www.scandichotels.se/
https://www.langfordvets.co.uk/diagnostic-laboratories/information-downloads/
https://www.justnu.se/
mailto:mathias.johansson@justnu.se
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