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Motioner rörande SVERAKs stadgar 
 för andra omröstning

M9/19 STYR 5/19 SVERAKs stadgar

3.4 Avstängning  enskild medlem

Ny text:

Ett av länsstyrelsen meddelat djurförbud, riktat mot enskild medlem, leder till omedelbar 
avstängning från all SVERAKverksamhet. Avstängningen gäller även andra myndiga enskilda 
medlemmar i samma hushåll samt personer med gemensamt stamnamnsinnehav, om inte 
särskilda skäl talar emot detta.

Motivering:

Ett djurförbud meddelas bara vid synnerligen grov misskötsel av djur, t.ex efter dom om 
djurplågeri eller när någon visat sig vara uppenbart olämplig att ha hand om djur. Det är således 
naturligt att ett meddelat djurförbud ovillkorligen ska leda till avstängning från all SVERAK
verksamhet. Avstängningen bör även sträcka sig till alla myndiga medlemmar av samma hushåll, 
då dessa måste anses ha ett ansvar för välfärden för de djur som finns i hushållet. Samma gäller 
personer med gemensamt stamnamnsinnehav; man är ansvarig för djurvälfärden inom sitt eget 
katteri. Det måste även förhindras att uppfödning inom SVERAK drivs vidare av den avstängde i 
annan persons namn.

Anmärkning: Motionen bifölls med 151 av 174 röster på årsmötet 2019. Vid bifall årsmötet 2020 
träder ändringen i kraft omedelbart.

M10/19 STYR 6/19 SVERAKs stadgar

5.1.3 Styrelsens ansvar

Borttagning av text:

SVERAKs styrelse utser, i samråd med webbredaktör, en webbredaktion. [5.1.1]

Majoritetskrav: Kvalificerad majoritet – andra omröstning Bifall

Ev justerad majoritet: Dragen

Röstresultat: Avslag

Egen notering:

Majoritetskrav: Kvalificerad majoritet – andra omröstning Bifall

Ev justerad majoritet: Dragen

Röstresultat: Avslag

Egen notering:
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Motivering:

Ansvaret för webbsida ligger sedan några år på kansliet och någon webbredaktör/webbredaktion 
utses därmed inte längre på samma sätt som tidigare. Texten föreslås tas bort helt.

Anmärkning: Motionen bifölls med acklamation på årsmötet 2019. Vid bifall årsmötet 2020 träder 
ändringen i kraft omedelbart.

M11/19 STYR 7/19 SVERAKs stadgar

5.4 Revisorer

Tillägg av text:

SVERAKs internrevisorer består av två ledamöter och en suppleant. Samtliga väljs av årsmötet.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes och 
förbundsstyrelseprotokoll, DN-ärenden och övriga handlingar.

Revisorerna ska granska SVERAKs styrelses förvaltning och räkenskaper samt disciplinnämndens 
arbete för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till SVERAKs styrelse överlämna 
revisionsberättelse som ska bifogas kallelsen till årsmötet.

Förbundet ska anlita godkänd revisor för den ekonomiska revisionen.

Motivering:

DN har en viktig funktion i förbundet genom sin granskning av medlemmar som av olika grunder 
anmälts för brott mot SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Att deras arbete i sin tur granskas, på 
samma sätt som styrelsens, framstår som naturligt då även DN beviljas ansvarsfrihet av årsmötet.

Anmärkning: Motionen bifölls med acklamation på årsmötet 2019. Vid bifall årsmötet 2020 träder 
ändringen i kraft omedelbart.

Majoritetskrav: Kvalificerad majoritet – andra omröstning Bifall

Ev justerad majoritet: Dragen

Röstresultat: Avslag

Egen notering:
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Motioner för vidarebefordran till FIFe M1M6

M1 BIRKA 1 FIFes och SVERAKs regler för utställning

6.1.1 Domare, assistenter och bedömning – FIFe domare

Ny punkt:

h. Om domare avbokar från en utställning sent, efter att anmälningstiden har börjat, skall hen 
vara klubben behjälplig med att hitta en ersättare med likvärdig behörighet.

Motivering:

Detta berör utställningsarrangerande klubbar och domare, i viss mån även utställare.

Om domare avbokar i nära anslutning till utställningsdatum, kan klubben få svårt att hitta en 
ersättare. Det skulle kunna innebära att klubben tvingas ändra i arrangemanget, beroende på 
vilken behörighet som ersättaren har, och det kan också ge klubben ökade kostnader jämfört med 
budgeterat.

Styrelsens förslag till beslut: Avslag

Styrelsen anser att det måste ligga i klubbens eget intresse att själva välja domare till sina 
utställningar. Det står klubben fritt att fråga domare om denne vet någon kollega som kan tänkas 
vara tillgänglig.

M2 BIRKA 2 FIFes och SVERAKs regler för utställning

6.1.1 Domare, assistenter och bedömning – FIFe domare

Ny punkt:

i. Skapa en kalender hos FIFE där domare skriver in när de är lediga och möjliga att boka in till 
show.

Motivering:

Detta berör utställningsarrangerande klubbar och domare, i viss mån även utställare.

Majoritetskrav: Enkel majoritet Bifall

Ev justerad majoritet: Dragen

Röstresultat: Avslag

Egen notering:

Majoritetskrav: Enkel majoritet Bifall

Ev justerad majoritet: Dragen

Röstresultat: Avslag

Egen notering:
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Fördelar för klubb är att de slipper vänta på nekande svar från tillfrågade domare och kan välja att 
bjuda in domare som enligt kalendern är tillgängliga aktuellt datum. Domare slipper få 
inbjudningar till helger/datum som redan är upptagna och de slipper besvara många mail i 
onödan.

Styrelsens förslag till beslut: Avslag

En sådan kalender skulle vara omöjlig att hålla uppdaterad. Domare är inte skyldiga att upplysa 
om var och när de dömer, då detta är deras privata angelägenhet. Domare kan vidare ha andra 
privata arrangemang som gör att de ändå inte är tillgängliga trots att de inte dömer. 

M3 JKK 1 FIFes och SVERAKs regler för utställning

6.2.1 Domare, assistenter och bedömning – Assistentens uppgifter

Tillägg av text:

Assistenten måste bistå domaren och rätta sig efter följande: 

• i domarringen vara klädd så det framgår att det är en assistent 

• vara kapabel att korrekt ta ut och sätta tillbaka en katt i en bur 

• inte lämna domaren förrän bedömningarna är slutförda 

• att i möjligaste mån undvika att presentera sin egen katt för domaren, förutom på de 
utställningar där ägarna själva får presentera sina egna katter 

• Assistent ska inte ha katt utställd för den domare assistenten arbetar för.

• inte kommentera eller uttala sig om en utställd katt 

• med domarens tillstånd meddela bedömningsresultat till utställarna 

• informera utställningssekretariatet om en bur är tom 

• vara minst 15 år gammal. 

Motivering:

Vi anser att en assistent inte ska arbeta för den domare assistenten ställer ut för.

Styrelsens förslag till beslut: Avslag

Vi anser att både våra assistenter och domare ska vara så professionella så att de inte på något 
sätt hanterar en assistents katt på ett annat sätt än någon annans katt. Om så är fallet får man ta 
upp det med arrangerande klubb.

Majoritetskrav: Enkel majoritet Bifall

Ev justerad majoritet: Dragen

Röstresultat: Avslag

Egen notering: 
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M4 NOS 2 Rasstandard Neva Masquerade

Rasstandard Neva Masquerade

Ändring av text:

The NEVA MASQUERADE are judged in two four colour groups, i.e. only one certificate can be 
awarded in each group.

GROUP I: POINTED without white or agouti EMSCode
Seal/Blue/Red/Crème/ Seal Tortie/Blue Tortie POINTED NEM n/a/d/e/f/g
Seal/Blue/Red/Crème/ Seal Tortie/Blue Tortie SMOKE NEM n/a/d/e/f/g s

GROUP II: POINTED with WHITE, no agouti
Seal/Blue/Red/Crème/ Seal Tortie/Blue Tortie POINTED with WHITE NEM n/a/d/e/f/g 01/02/03/09
Seal/Blue/Red/Crème/ Seal Tortie/Blue Tortie SMOKE POINTED with 
WHITE

NEM n/a/d/e/f/g s 
01/02/03/09

GROUP III: POINTED, whithout white, with AGOUTI
Seal/Blue/Red/Crème/ Seal Tortie/Blue Tortie TABBY POINTED NEM n/a/d/e/f/g 21
Seal/Blue/Red/Crème/ Seal Tortie/Blue Tortie SILVER TABBY POINTED NEM n/a/d/e/f/g s 21
Seal/Blue/Red/Crème/ Seal Tortie/Blue Tortie GOLDEN TABBY POINTED NEM n/a/d/e/f/g y 21

GROUP IV: POINTED with WHITE and AGOUTI
Seal/Blue/Red/Crème/ Seal Tortie/Blue Tortie TABBY POINTED with WHITE NEM n/a/d/e/f/g 01/02/03/09 

21
Seal/Blue/Red/Crème/ Seal Tortie/Blue Tortie SILVER TABBY POINTED with 
WHITE

NEM n/a/d/e/f/g s 
01/02/03/09 21

Seal/Blue/Red/Crème/ Seal Tortie/Blue Tortie GOLDEN TABBY POINTED 
with WHITE

NEM n/a/d/e/f/g y 
01/02/03/09 21

Motivering:

Idag ställs Neva Masqueraden/Nevan ut i två grupper; Grupp 1 (utan vitt) och Grupp 2 (med vitt). 
Vi utställare önskar att grupperna blir fler då antalet utställda katter i rasen ökar. Rasen Neva 
Masquerade har blivit väldigt populär i Sverige och allt fler ägare vill ställa ut sina katter. När 
underlaget för utställningskatter ökar så ökar även behovet av fler grupper.

Styrelsens förslag till beslut: Bifall

Majoritetskrav: Enkel majoritet Bifall

Ev justerad majoritet: Dragen

Röstresultat: Avslag

Egen notering: 
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M5 SkKK 1 Rasstandard Manx/Cymric

Rasstandard Manx/Cymric

Ändring av text:

General Background The ancient Manx and Cymric breed stems from the Isle of Man´s native populations of cats. 

Ship cats escaped and comingled with native cats of Isle of Man during the long rule of the

Vikings. Their ancestry is found to be mainly from Europe.

Apperance Manx has a strong constitution and is surprisingly heavy. The looks are of circles and curves. 

Any length of tail is possible. An intelligent breed with great personality.

The short back and the depth of the flanks are the characteristics of the Manx/Cymric.

Size Medium to large.

Head Shape Fairly large and round, a chubby appearance.

Forehead Rounded.

Cheeks Prominent, especially in adult males.

Nose Medium long, a slight curve just under the eyes, without a definite break (“Stop”), not 
retrousse. Broad. Strong chin and strong jaws.

Ears Shape Medium in size, open at the base and tapering slightly to a pointed tip.

Placement Set fairly high on the head, with a good width between the ears and a very slight outward 
tilt.

Eyes Shape Large, rounded and alert. Large and round

Expression Alert

Colour Copper or deep orange, blue, green, oddeyed.

Clear and even colours are preferred.

Should correspond to the colour in British varieties but is not very important

Body Structure Harmonious with an appearance of circles and curves. The short back and the depth of the 
flanks are the characteristics of the Manx/Cymric. Solid, and compact (not cobby) and 
muscular.
Sturdy bone structure. Broad neck of medium length. Broad, well developed chest and ribs.

Back compact and Short back but in balance to the body, not extreme, ending in a definite 
broad and round rump.

Flanks of Great depth of flanks (the area between ribs and hips seen from the side) are the 
characteristics of the Manx and Cymric.

Legs Well muscled. Front legs shorter than the hind legs and set well apart to show off the broad 
chest. The Hind legs are higher than the front legs forming a soft curve an angle from the
rump to the neck. back to the front of the body.

Paws Round

Tail Rumpy Completely tailless, without a bone.

Majoritetskrav: Enkel majoritet Bifall

Ev justerad majoritet: Dragen

Röstresultat: Avslag

Egen notering: 
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In the rumpy there is an absolute absense of tail with a definite hollow at the end of the spine.

Rumpy Riser In the Rumpy riser there is a A very slight rise of bone (sacral bone, no caudal bone) where the 
tail would start. The rise may not stop the hand while gently passing over the back, which
should thus not spoiling the tailless appearance of the cat.

Stumpy In the Stumpy there is a definite short sometimes irregularly formed stubby
Tail not longer than 3 cm, straight and movable without bends and kinks. which however may 
not be bent or kinked.

Longie Nonrecognized variety for shows.

Length must show a visible difference compared to the stumpy.

Straight and movable, without bends and kinks.

Coat Structure CYM Medium length double coat. Soft and silky. Undercoat soft and dense
thick.

Gradually longer over the back from shoulders to rump. Tendency to 
collar and knickers. Length of coat on back and knickers may not give an 
impression of a longer back in the Cymric than in the Manx.

Tuft of hair at the tail is allowed. Somewhat bushy tail desirable for 
Stumpy and Longy varieties.

Soft silky feel, yet full, well padded all over the body.

MAN Short and double coat. Undercoat soft and dense thick to make a well
padded coat.

Of good texture

Colour All colour varieties and patterns are permitted, including all colour 
varieties with any amount of white.

Nose leather/Paw pads In harmony with the coat colour

Remark The breed is slow in maturing and females may be somewhat smaller 
than males.

Recognized varieties

VARIETY EMSCode All colours with any 
amount of white.MANX / CYMRIC RUMPY MAN / CYM ** 51

MANX / CYMRIC RUMPY RISER MAN / CYM ** 52

MANX / CYMRIC STUMPY MAN / CYM ** 53

MANX / CYMRIC LONGIE MAN / CYM x ** 54

Remarks

Remarks A 51 and 52 are judged together in the same class.

B 53 judged in separate class

CD 54 is nonrecognized for shows. No certificate.

DC For the varieties w, 01 and 02 the code for eye 
colour (6167) must be added.

EB All colour varieties are judged together in the same 
class according to the tail code – 51/52, 53 and x 
54.

* substitute the EMScode for the colour.
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Scale of points

Totalt 100 points

Head General shape, forehead and nose, jaws and teeth, forehead, chin placement 
and shape of the ear

20

15

Ears Shape, size and placement. 5

Eyes Shape, size, form and colour  Shape and colour 5

Body Structure, Size, bones and structure, shape of legs and paws, flanks

Shortness back in balance, rump area.

30

25

Tail Rumpy Abcense of tail. 20

25Rumpy Riser Tailless impression.

Stumpy Length of tail Manx/Cymric Stumpy

Coat Quality and texture, length 15

Condition 5

Motivering:

The breeders do need a new standard corresponding to the development of the 
Manx and Cymric. The existing standard is partly an insufficient description
(including comparison to other breeds) or bringing up details not fitting the breed. 

Styrelsens förslag till beslut: Avslag

Det bör vara uppfödarnas mål att föda upp katter utefter gällande standard. De katter som ställs 
ut på utställning idag uppfyller mycket väl befintlig standard.

M6 SYDK 1 Rasstandard Don Sphynx

Rasstandard Don Sphynx

Ändring av text:

Majoritetskrav: Enkel majoritet Bifall

Ev justerad majoritet: Dragen

Röstresultat: Avslag

Egen notering: 
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Fourrure et

cat’s normal functions.

Anmerkungen/
or oder

–

Motivering:

Hårlaget hos Don Sphynx varierar från helt hårlösa till fullpälsade. Enligt standarden finns det idag 
två godkända hårlagsvarianter inom FIFe för Don Sphynx. Helt hårlösa samt Flock, vilken innebär 
päls/flockhår upp till 2 mm på kroppen.

Den icke godkända varianten Brush har päls som kan vara vågig, ibland strävhårig och är minst 2 
mm på kroppen. Brush registreras som icke godkänd men får visas på utställning dock utan 
möjlighet till certifikat. Häremellan de nämnda tre varianterna finns oändligt många olika 
varianter på hårlag och pälsen kan ändras ända fram till ca 2 års ålder. 

Hos uppfödarna är det vanligt med blandade hårlag inom en kull. Det är lika vanligt att det föds 
nakna, flock och pälsade kattungar. Det är för rasen naturligt att vissa kattungar föds med päls 
och dessa kattungar har ofta visat sig ha en bättre typ. Kattungarna är dessutom oftare starkare. 
Att premiera ett hårlag som har starkare individer med bättre typ bör föra rasen framåt. 

Då hårlaget Brush liksom Flock med fördel används inom aveln av Don Sphynx bör det vara rimligt 
att det längre hårlaget precis som Flock och helt nakna Don Sphynx kan ställas ut med samma 
möjlighet till att erövra Certifikat, BIV, NOM och BIS.

Som ett ledande exempel kan ses att rasen Peterbald på FIFes generalförsamling 2013 tillskrevs 
Brush som ett fullt godkänt hårlag, detta efter rekommendation från domare inom kategorin. 
Peterbald är ett resultat av parning mellan Don Sphynx och Orientaliskt korthår, därav 
Peterbaldens olika pälsvarianter. Med grund i detta kan det anses förefalla naturligt att Don 
Sphynx följer i deras spår och att rätt ges till att Brush blir godkänt inom utställningsvärlden.

Styrelsens förslag till beslut: Bifall

10



SVERAKs stadgar M7

M7 STYR 1 SVERAKs stambok, ordningsregel

6.3 Ansökan om stamtavlor
Ändring av text:

a. ansökan om registrering ska ske på aktuell och av SVERAK utfärdad blankett; 
Registreringsanmälan för kattkull.

Ny text:

Ansökan om stambokföring av kattkull ska ske i enlighet med rådande instruktion från SVERAK.

Motivering:

På grund av pågående ITmodernisering med förestående funktion för att registrera online ser 
styrelsen behov av att uppdatera denna regel.

SVERAKs grundregler M8

M8 STYR 2 Försäljning, leverans och överlåtelse

4. Försäljning, leverans och överlåtelse
Ändring av text:

4.3 SVERAKuppfödare/förutvarande ägare ska vid försäljning/överlåtelse fylla i 
ägarändringsintyget som medföljt stamtavlan, eller skriva ett egenhändigt intyg om ändring av 
ägare. Detta intyg ska skrivas under av båda parter och sändas i original till SVERAKs kansli 
snarast, dock senast 30 dagar efter överlåtandet, för registrering av ny ägare. Vid delat ägande av 
SVERAKregistrerad katt ska huvudägare anges. Huvudägaren är den som är ansvarig gentemot 
SVERAK.

Majoritetskrav: Kvalificerad majoritet – en omröstning Bifall

Ev justerad majoritet: Dragen

Röstresultat: Avslag

Egen notering: 

Majoritetskrav: Kvalificerad majoritet – en omröstning Bifall

Ev justerad majoritet: Dragen

Röstresultat: Avslag

Egen notering: 
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Ny text:

Ägarändring av katt ska ske snarast, dock senast 30 dagar efter överlåtelsen. 
Vid delat ägande av SVERAKregistrerad katt måste ägarändring ske skriftligen, med angivande 
av huvudägare.

Motivering:

Funktion för ägarändring online är redan igång och används flitigt. Ändringen är i grunden en 
konsekvensändring på grund av utveckling som redan godkänts av årsmötet.

FIFes och SVERAKs regler för utställning M9M11

M9 NOS 1 Godkännande av titlar

4.6 Nationellt SVERAKtillägg
Borttagning av text:

För att uppnå titel på utställning ska underlag på tidigare tagna certifikat (kopior på 
bedömningssedlar) uppvisas för utställningssekretariatet.

Motivering:

I denna digitala värld känns det märkligt att andra FIFe förbunds officiella registrering på nätet 
inte räcker som underlag för att en katt skall kunna ta titel.
Både SK och NRR har officiell resultatregistrering på nätet, med lättöverskådlig information på 
respektive katt. En länk av utställaren till aktuell katt skall räcka som underlag för att katten skall 
kunna uppnå titel. Detta skulle underlätta både för utställaren och för arrangören.

Styrelsens förslag till beslut: Bifall

M10 BIRKA 3 Nationella utställningsklasser

Majoritetskrav: Kvalificerad majoritet – en omröstning Bifall

Ev justerad majoritet: Dragen

Röstresultat: Avslag

Egen notering: 

Majoritetskrav: Kvalificerad majoritet – en omröstning Bifall

Ev justerad majoritet: Dragen

Röstresultat: Avslag

Egen notering: 
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5.4 Nationellt SVERAKtillägg – Klass 16 Avelsklass
Borttagning av text:

Klassen är öppen för alla katter som ej är kastrerade och den delas upp i hanar och honor inom 
respektive kategori. Katt ska för att få tävla i klassen ha minst tre avkommor utställda till 
bedömning i klass 112. De tre bästa poänggivande resultaten summeras och divideras med tre. 
Genomsnittspoängen måste vara mer än 10,0 för att få deltaga i avelsklassen. För uträkning 
används följande poängskala: Poäng Utdelas till: 70 BIS  Best in Show (65 BOX  Bäst i motsatt 
kön), 60 NOM – Nominerad, 40 BIV  Bäst i variant, 20 Certifikat, HP, Ex1 (klass 11 & 12), 10 Draget 
certifikat, Ex2, Ex3, Ex4, Ex 0 MB, Bra eller annan bedömning.

Motivering:

Det finns ingen anledning att kastrater inte skulle kunna tävla i denna klass om de har använts i 
avel tidigare. Andra länder som till exempel Finland har haft kastraterna med i avelsklass sedan 
länge. 
Just nu finns det väldigt få katter som tävlar i denna klass och denna regeländring skulle säkert 
utöka antalet katter i denna klass, samt höja konkurrensen inom klassen. Detta kan även utöka 
antalet på deltagande kastrater på utställningar. 
Då vi inte längre väljer BOX på våra utställningar kan detta uppdateras bort från denna regel.

Styrelsens förslag till beslut: Avslag

En avelskatt är fertil. 

BOX är borttaget i reglerna från uppdatering 20200101. Detta är en konsekvensändring som 
missats hos SVERAK när man tog bort BOX, vilket nu är justerat.

M11 JKK 2 Nationella utställningsklasser

5.4 Nationellt SVERAKtillägg – Klass 16 Avelsklass

Ändring av text:

Klassen är öppen för alla fertila katter som ej är kastrerade och är närvarande på den aktuella 
utställningen. Klassen och den delas upp i hanar och honor inom respektive kategori.

Motivering:

De flesta tror nog att det är så, men det står inte i reglerna.

Styrelsens förslag till beslut: Bifall

Majoritetskrav: Kvalificerad majoritet – en omröstning Bifall

Ev justerad majoritet: Dragen

Röstresultat: Avslag

Egen notering: 
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Övrigt M12M13
M12 JKK 3 De officiella FIFeklasserna, översättning

5.4 Klass 12 Ungdjur 47 månader, samt övriga relevanta regler

Ändring av text:

Ändra beteckningen på katter i klass 12 från ungdjur till kattunge.

Motivering:

Vi har uppmärksammat att vissa har svårt att hålla reda på vad som är ungdjur respektive junior. 
Genom att ändra ungdjur till kattunge blir det tydligare.

Styrelsens förslag till beslut: Bifall

Detta är en översättning hos SVERAK som hängt med ett tag. I den engelska texten används 
”kitten”, alltså kattunge.

M13 SkKK 2 Uppfödardiplomering

Krav för diplomering

Ny text:

För att kunna bli diplomerad uppfödare skall man ha erfarenhet av kattutställning genom att 
ha deltagit på internationell utställning minst tre (3) gånger. Detta kan innebära att ställa ut 
egen katt, vara assistent eller medverka på utställning i olika funktioner.

Motivering:

Motivering: Idag kan man bli diplomerad uppfödare utan att ha varit på en enda större utställning. 
Vi anser det vara viktigt att en diplomerad uppfödare har sett andra katter i rasen och har kontakt 
med andra uppfödare, och utställningar ger möjlighet till detta.

Styrelsens förslag till beslut: Avslag till förmån för det kompletta förslag för utveckling av 
uppfödardiplomering som tagits fram av diplomeringsgruppen, på uppdrag av årsmötet.

Majoritetskrav: Enkel/Kvalificerad majoritet – en omröstning Bifall

Ev justerad majoritet: Dragen

Röstresultat: Avslag

Egen notering: 

Majoritetskrav: Kvalificerad majoritet – en omröstning Bifall

Ev justerad majoritet: Dragen

Röstresultat: Avslag

Egen notering: 
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