
Rapport från SVERAKs årsmöte. 
 
Ja, det blev ju inte riktigt som jag tänk mig när jag anmälde mitt intresse för att vara en av klubbens 
delegater. Jag såg fram emot att möta och lära känna fler från andra klubbar och äta lite gott. 
Men tji fick jag och satt ensam här hemma med ett digitalt årsmöte (och yoghurt & flingor till lunch) 
 
Sent, närmre bestämt på onsdagen innan årsmötet kom beskedet att mötet skulle ske digitalt för alla 
delegater. Så redan på torsdagen började jag förberedelserna för att kunna delta i mötet. Det var dels 
mötesplattformen med ljud och bild och mentometer som skulle fungera.  
Trots en noggrann förberedelse inför mötet tog det tid att få all teknik att fungera så med ca en timmes 
försening startade mötet lördag förmiddag. Ljudstrul gjorde att vissa punkter drog ut på tiden, så även 
idag söndag. Men i stort så fungerade allt bra, med tanke på att många liksom jag är ovana med denna 
form av möten. 
 
1, 2, 3) På plats var 32 klubbar, fem färre än som anmält sig från början. Några klubbar anmälde övriga 
frågor och dagordningen fastställdes 
 
4, 5) Årsmötes funktionärer valdes enligt det förslag valberedningen hade.  
 
6, 7) Mötet började med att ordförande gick igenom årsberättelsen. 
Det var först när ekonomin och årets resultat redovisades som det droppande in frågor från klubbarna 
på chatten och en talarlista upprättades. Vissa poster hade blivit betydligt kostsammare än beräknat.  
Vi hade funderingar på not 7 sid 27 angående uttag ur aktie- och räntefond. En annan klubb ställde 
frågan om hur beslut kring detta tas och Hans Boskär hänvisade till den information som gavs på 
årsmötet 2018, att det är undanlagda pengar som det finns en plan för. Hans informerade också att 
han bokförde vissa poster på ett mer korrekt sätt enligt honom än tidigare kassör. 
Både den interna och den externa revisionsberättelsen lästes upp.  
 
Näst på tur var ärende väckta till årsmötet. 
 
8) Burpoolen; bokningsavgift är ett fel uttryck och ska byta namn eftersom det är en deponering, som 
dras av från avgiften till Fife efter genomförd utställning eller återbetalas vid inställd utställning. 
Styrelsen har fattat beslut att summan ska vara 1 900 kr/helg.  
Valbarhet; vad det gäller valbarhet till SVERAK om man bor utomlands kommer styrelsen ha förslag i 
en motion till nästa årsmöte.  
Styrelsen ska även se över vad de kan göra för att effektivisera tid på årsmöteshelgen, när ev. kurser 
läggs mm. 
 
9) Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och disciplinnämnd. 
 
10) GDPR rapport; För större säkerhet ska Sinbad ha nytt lösenord varje år. 
Fodervärdsavtal; arbetsgruppen har tagit del av alla synpunkter som kommit in och har omarbetat 
blanketten. Synpunkterna har varit många och alla kommer inte vara nöjda. Men detta är det nu 
gällande. På hemsidan kommer FAQ (frågor och svar finnas), där kommer också finnas en avtalsfolder. 
Gruppen ser också över designen på blanketten överlåtelseavtal och ev. delfoderavtal (vad som nu 
menas med det). Klubbarna uppmanades också att om de har direktlänkar på sina hemsidor se till att 
de inte är publika och att det är rätt dokument.  
Här lyfte jag Alfakattens synpunkt att vi anser att avtalet inte ska vara tvingande utan en 
rekommendation. Men enligt tidigare årsmöte beslut är de enligt stadgarna gällande. Dock kunde vi 
motionera om vi ville ha någon förändring. 
En annan synpunkt från DN poängterade att vid tvister gällande avtal så är det svensk lagstiftning dvs 
svensk domstol som kan lösa en tvist. Överlag verkade klubbarna nöjda över avtalet. 



Uppfödardiplomering; en del frågeställningar från klubbar vid genomgång. Detta är inte det slutgiltiga 
förslaget arbete pågår. Auktoriserad och certifierad är arbetsnamn. 
 
11) Beslut om avgifter. Beslutades enligt styrelsens förslag. På en fråga om vad utställarpengen 
användes till, blev svaret in verksamheten. Har tidigare varit öronmärkt för domarutbildning. 
 
12) Beslut om arvoden. Beslut enligt styrelsens förslag. En fråga om hur man fördelade pengarna blev 
svaret att det görs inom gruppen. 
 
13) Budget mm kommande verksamhetsår. It och personal är stora kostnader.  
 
14) Val enligt valberedningens förslag. Ny ordförande är Eva Porat, avgående ordförande Anette Sjödin 
utnämndes till hedersordförande. 
 
15) Motioner 
M9/19 Bifall - 176, vilket var alla röster. 
M10/19 Bifall - 176 
M11/19 Bifall - 176 
M1 Avslag - 170 
M2 Avslag - 170 
M3 dragen 
M4 Bifall - 136 
M5Avslag - 144 
M6 Bifall - 153 
M7 Bifall – 176 med omedelbar justering. Eftersom nya regler är på väg till tryck. 
M8 Bifall - 171 med omedelbar justering. 
M9 Bifall – 176 ändrad text med tydlighet att utställare visar underlag. 
M10 Avslag - 109  
M11 Bifall - 167 röster, jag avstod så då såg jag tydligt våra två röster. Vi ville ha annan text, nej röstarna 
såg det som självklart att alla anmälda katter var på utställningen.  
M12 – 176 Bifall 
M13 - 154 Avslag 
 
Vid alla röstningar var det majoritet som röstade på ”vinnande” förslag. Ibland alla 176 röster, så det 
var enkelt även om alla inte var med och rösta vi alla tillfällen ex, fattades fem röster. Resultatet var så 
som vi på Alfakattens motionsmötet beslutade att rösta. Överlag var diskussionerna korta och 
distinkta. Vid ett fåtal tillfällen då ljudkommunikationen var dålig fanns chatten som ett alternativt sätt 
att kommunicera. 
 
Övriga frågor. 
Fräset - burpools avgifter. Utjämningen har inte fått önskat resultat. Styrelsen har beslutat att återgå 
till 15 000 kr / container. Fräset uppmanas också att komma med förslag till annan modell för att 
finansiera burpoolen. Ex. Reklam.  
 
Frågor på hälsoprogram PRA. PK? Klubben saknar den uppföljning som är beslutad eller har det 
upphört? Anette tog till orda och menade att det är en miss och brist och det ska tas fram statistik. 
 
Sydkatten saknade etiska regler. Material var framtaget men under rådande omständigheter ej 
utskickat. Tanken var att det skulle finnas på plats på årsmötet. 
 
Fråga om assistentskjorta. Svaret var att arbetande assistenter alltid ska ha skjortan på. 
 



DÄK om merkostnad för Corona, hur kan vi hjälpa. SVERAK kan inte hjälpa enskilda klubbar (ingen 
burpools avgift, ingen utställarpeng, bokningsavgift tillbaka) allt annat är klubbens verksamhet. Det 
kommer att finnas möjlighet att söka statliga bidrag, vilket SVERAK ska göra för årsmöteskostnaderna. 
 
SC Hur blir det med årets katt med tanke på inställda utställningar? Blir det rättvist? Svaret är att fem 
resultat räknas.  
 
PK undan om det blir Stockholm som blir ort nästa årsmöte eftersom detta var digitalt, tanken är 
Göteborg en del kontakt är etablerad. Men ej klart, kan även bli Stockholm. 
 
Årets Kattklubb – KLISA (kattklubbar i samarbete) som är Dalälvskatten DÄK, Gestrica Kattklubb GEK, 
Mellansvenska Kattklubben MSK, Nerikes Kattklubb NERK, Västerås Kattklubb VRK och Värmlands 
Kattklubb VÄK. 
 
IT planer för 2020: Mycket kommer kunna ske online och klubbar måste informera/”utbilda” 
medlemmar. Tydlig information med instruktionsfilmer efterfrågas och är på gång. PP presentationen 
med information kommer att bli tillgänglig för klubbarna. 
 
Efter denna information avslutades mötet och det tackades hit och dit och mycket ljud och bilder blev 
det på datorn. De röster som hördes var överlag positiva. 
 
Jag har förstått utifrån de etiska påpekandena att tonen i diskussionerna ibland inte är trevlig, utan det 
till och med har varit personangrepp. Detta märkte inte jag något av, kanske måste man i så fall känna 
till mer bakomliggande faktorer. Jag tyckte de allra flesta försökte göra mötet så effektivt som möjligt, 
och när problem uppstod lyssnade på uppmaningar för att vi skulle kunna fortsätta. Det personliga 
mötet uteblev ju helt men förhoppningsvis blir det en annan gång. 
 
Detta är mina personliga reflektioner efter mitt första år som årsmötesdelegat. En bättre 
sammanfattning på allt innehåll och beslut får du om du läser protokollet från årsmötet som finns på 
SVERAKs hemsida, mötet sändes live så på FB finns även filmer från mötet. 
 
Helena Närefalk 
Alfakattens delegat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


