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

Utställningsstopp under COVID-19 

Följande klubbar har ställt in sina utställningar hittills i 
år: 

- Ädelkattens utställning 12-13/12 
- Hälsingekattens utställning 17-18/10 
- Östkattens utställning 10 – 11/10 
- Sydkattens utställning 3-4/10 
- Dalälvskattens utställning 26-27/9 
- Västsvenska Kattklubbens utställning 19-20/9 
- Norrskenskattens utställning 12-13/9 
- Mellansvenska Kattklubbens utställning 5-6/9 
- Järva Kattklubbs utställning 29-30/8 
- Göteborgs Raskattklubbs utställning 29-30/8 
- Top Cat Clubs utställning 8-9/8 
- Skånes Kattklubbs utställning 8-9/8 
- Värmlands Kattklubbs utställning 4-5/7 
- Uppsala Kattklubbs utställning 27-28/6 
- Calmare Kattklubbs utställning 27-28/6 

 

Utställningar som ej är inställda är: 

-Solkattens utställning 3-4/10 

-Elfsborgskattens utställning 14-15/11 

-Birka Kattklubbs utställning 21-22/11 

 

Det är väldigt besvärligt för många företag och för våra 
klubbar att få sin ekonomi att gå runt. De flesta klubbar 
får sin inkomst via sina utställningar. Nu gäller det att 
försöka hitta andra sätt att kunna få in inkomster för att 
överleva. Dela gärna med er om ni har några tips på 
andra sätt att få in pengar till klubben. 

 

 

SVERAKs burpool 

Då det var frågor angående burpoolen under SVERAKs 
årsmöte vill vi förtydliga att en del av de 
sponsringspengar SVERAK får från våra 
samarbetspartners används till burpoolen för att 
komma alla klubbar till del. Burpoolsavgiften är nu 
ändrad till 15 000 sek per container.  

 

 

Viktig information från vår samarbetspartner, Royal 
Canin! 

” Information till Royal Canins ® samarbetspartners då 
det gäller event under 2020. 

Royal Canin ® tar ansvar för att skydda hälsa och 
välbefinnande hos våra medarbetare, liksom att ta vår 
del av ansvaret för att förhindra spridning av COVID-19.  

Vi följer kontinuerligt rekommendationer både från 
ledande globala hälsomyndigheter och lokala 
myndigheter. Vi har därför beslutat att våra 
medarbetare inte ska delta i externa event och/eller 
möten med fler än 15 personer under 2020.  

Beslutet innebär att vi endast kommer sponsra de event 
där vi har redan ingångna avtal och även då, utan att 
våra medarbetare finns på plats.”   

 

 

Uppfödarseminarium med Royal Canin i Göteborg 
201107 

Tyvärr är uppfödarseminarium med Royal Canin inställt 
p.g.a. rådande situation med COVID-19.  

 

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! 

 

 

Uppdatering om hur projektet medlemsvärvning 
fungerar 

Så snart en 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, väljs slumpvis klubb i turordning i 
vald region. När medlemskap inregistreras i Sinbad 
kommer kansliet att samtidigt sända ett mejl till 
medlemsansvarige om kontaktuppgifter på den nya 
medlemmen (så klubben enkelt kan kontakta och hälsa 
välkommen etc…).  

I samband med faktureringen av ”nästkommande” Våra 
Katter, kommer 250kr/ny medlem att krediteras (dras 
ifrån) den faktura som klubben erhåller efter varje 
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utgivning. Medlemmen kommer sedan att ligga på 
medlemslistan precis som vilken annan medlem och 
faktureras prenumerationsavgift efter varje nummer. 
Det finns även en aktivitet så man enkelt ska kunna se 
när man klickar in på medlemmen i Sinbad att den är 
inlagd via kampanjen. 

När sedan den årliga fakturan för medlemskap och 
medlemsavgifter sänds ut, så kommer dessa nya 
medlemmar att särredovisas, och deras medlemsavgift 
(25 sek) till förbundet kommer då att faktureras. Vi får 
då alla en enkel kontroll på hur många nya trevliga 
enskilda medlemmar som tillförts er klubbar. 

 

Påminnelse i repris, använd aktuella blanketter 

SVERAKs blanketter ska alltid användas. Vid insändande 
av ansökningar till kansliet, använd alltid senast utgivna 
blankett – de finns alla publicerade i MinaKatter, 
https://minakatter.sverak.se/ samt övriga blanketter på 
hemsidan under, SVERAK klubb, 
https://www.sverak.se/for-sverak-klubb-2/  

 

 

Nyhet! Registrering av kull, stamnamn eller 
huskattbevis 

Det går numera bra att skanna/fota din 
registreringsblankett för kull, stamnamn samt 
huskattbevis och skicka in till SVERAKs kansli via e-post. 
Digitala bilagor sänds lämpligtvis som .pdf eller .jpg. 
Appen ”Adobe Scan” är enkel att ladda ner och använda 
sig av för att tillverka bra pdf. 

Sänder du ansökan digitalt, så ska ansökan alltid ligga 
som första sida. Tänk på att spara bilagorna med 
relevanta namn;  

Klubb-förkortning + kullreg+stamnamn + EMS + DOB ex 
SK Kullreg S*TC Paradises BUR 200513 
Intyg far 
Intyg mor 
Kvitto… osv. Glöm inte skicka med kvitto på din 
betalning. Obs, alla underlag måste vara läsbara! 
Självklart kan man fortfarande skicka in registreringar 
via ”snigelpost”  

 

 

Scandinavian Winner 2021 

SW anordnas i Örebro av NERK 13-14/2 2021! 
 

 

 
 

SVERAKs kansli har öppet hela sommaren! 

Vi har mindre personal under sommaren och 
något längre hanteringstid. 

 

 

OBS! Telefontider under sommaren: 

Från 15 juni – 31 augusti 

Måndag – torsdag: kl. 09:00 – 12:00 

Fredagar: Ingen telefontid 

 

 

Personal finns på Kansliet under följande tider: 

Måndag – Torsdag: 

Kl. 08:00 – 12:00    

Lunch 12:00 – 13:00    

KL. 13:00 – 15:30 

Fredagar: 08:00 – 14:00 

 

 

 

SVERAK önskar alla en 
härlig sommar! 

 

 


