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SNRFs Verksamhetsberättelse 2018 
 

1. Styrelse och funktionärer 2018 

 

 SNRFs styrelse har under verksamhetsåret bestått av: 

 Ordförande Wiveca Fransson 

 Vice ordförande Alexandra Holmgren 

 Sekreterare Sirkka-Liisa Lundbergs 

 Vice sekreterare Maria Lööf 

 Kassör Maria Mattsson 

 Ordinarie ledamöter Rose-Marie Ersson och Pernilla Söderberg 

  Mia Isaksson och Tuuli Lundbäck Larva 

  

 Funktionärer utanför styrelsen 

 Revisor Dagny Dickens 

 Revisorssuppleant Vibeke Östvik  

 Klubbmästare Pernilla Söderberg 

 Stambokförare Louise Guézennec 

 

 Redaktion/Webmaster 

 Redaktör   Sirkka-Liisa Lundbergs 

 Webmaster Mia Isaksson  

 Valberedning Louise Guézennec (sammankallande),  

  Boel Jiremar Hultén,  

 Materielförvaltare Louise Guézennec 

 

2.  Möten m.m. 

Styrelsen hade 7 protokollförda möten. Ett av dem var årsmöte, som hölls på Agrias huvudkontor i Uppsala den 3 
mars. Alla styrelsemöten har hållits hemma hos ordföranden utom den sista för året. Mötet då hölls hemma hos 
kassören i Uppsala.  

Inga nya ledamöter valdes in i styrelsen. Dagny Dickens hade hand om ordförandeklubban med den äran. Inga 
motioner hade lämnats in till Årsmötet. För första gången tillämpades möjligheten att poströsta.  

På årsmötet berättade Wiveca Fransson om Agrias senaste försäkringsnyheter. 

I anslutning till årsmötet berättade Vibeke Östvik om Royal Canin's olika veterinärfoder för äldre katter. 

Representanter för SNRF och FHK träffades den 10 juni i Mariestad för att stämma av och diskutera utställningsregler 
och utställningsordning, däribland antalet certifikat per titel. Man kom också överens om att skicka gemensamma 
motioner till WCFs GA-möte sommaren 2019.  

Diskuterades hur den nya dataskyddslagen skulle komma att påverka föreningsarbetet och hur medlemmarna skulle 
informeras om skydd av personuppgifter och rättigheter.  

  

 

  



  3  Medlemmar 

Per den 31 december 2018 var medlemsantalet 243 inkl. familje-

medlemmar, att jämföra med 239 året före, fördelat enligt nedan. 

Av dessa var 35 provmedlemmar, jämfört med 32 året före.   

 

Blekinge 2 

Bohuslän 15 

Dalarna 14 

Gotland 2 

Gästrikland 4 

Halland 2 

Hälsingland 1 

Jämtland 1 

Lappland 1 

Medelpad 3 

Närke 6 

Skåne 12 

Småland 13 

Stockholm 37 

Sörmland 10 

Uppland 71 

Värmland 4 

Västerbotten 5 

Västergötland 7 

Västernorrland 2 

Västmanland 13 

Ångermanland 7 

Östergötland 8 

 

Belgien 1   Finland 1  
Rumänien 2   Tyskland 1 
Frankrike 1   
 

4.  Tidning, hemsida och Facebook 

MästerKatten utkom med 3 nummer under 2018. Orsaken till detta var, att det inte 
hade kommit in nog med material för att göra en hel tidning. Istället skickades ett 
nyhetsbrev med diverse information via email. Årets sista MK blev ett dubbel-
nummer, som kom ut till jul och skickades till medlemmar, andra nordiska WCF-
föreningar, medlemmarna i HCC, veterinärer, djurbutiker m.fl. MK 2-3 lades ut på 
hemsidan och blev därmed tillgängligt för vem som helst att läsa. Happy Cat Club 
betalar för att dess medlemmar ska få tidningen, och bidrar därmed till 
tryckkostnaden.  

Hemsidan sköttes av Mia Isaksson. Sidan har uppdaterats regelbundet och innehåller olika 
regelverk, utställningsresultat samt diverse information. Via länkar kunde man komma in på 
rasringar, andra föreningars hemsidor, till WCFs huvudhemsida med rasinformation, utställningar 
runt om i världen, uppgifter om medlemsföreningar per land samt till andra sidor av intresse. Information om 
ändringar fanns att läsa under Nyheter.  

Under året har antalet besökare på både hemsidan och de olika Facebook-grupperna fortsatt att vara glädjande stort 
och många åsikter och funderingar har utbytts. 



5.  Utställningar 2018 

Vårutställningen i maj 
Vårens utställning, den 108e och 109e, hölls i Boulealliansens lokal i Uppsala. Det här var för oss en helt ny 
bekantskap med ett ovanligt golv. Golvet var uppdelat i sektioner täckta 
med sand.  

Som syns på bilden, var sponsringen mycket generös.  

Utställarna kom från WCF-klubbar i Sverige, och Norge, och FIFe-klubbar. 
Antalet bedömda katter var 196. På lördagen hade Brittsällskapet en egen 
tävling och på söndagen var det alla rexade katters tur. 

Domarna som dömde katterna var Johan Lamprecht och Antony Aldum 
från Sydafrika, Daniel Counasse, Belgien, Pascal Pobé, Frankrike, och Irina 
Guseva från Ryssland.  

Diplom till Årets Katt 2017 i SNRF delades ut. 

Höstutställning 
Höstens utställning, 110 och 111, hölls också den i en för oss helt lokal, en 
hundsporthall i Kungsör i Västmanland. Lokalen var trevlig och passade 
ändamålet bra. Golvet var av konstgräs, belysning och ljus var precis så 
bra som man kan önska sig och likaså luften. Det fanns en kafeteria, där 
det bjöds på förtäring av skiftande slag.  Sponsringen var också denna 
gång mycket generös.   

De tre domarna var Phillipa Holmes från England, Roman Nitsenko från Ryssland och Brigitta Redford från Tyskland. 
Antalet bedömda katter var 157.  

Mycket glädjande var, att det bland utställarna fanns flera som aldrig tidigare ställt ut.  

Andra utställningar 
Förutom på de egna utställningarna, deltog ett antal medlemmar också i WCF-utställningar utanför Sverige och 
Norge också Finland, Tyskland, Estland och Grekland. 
 

6.  Avel, uppfödning 

Under året registrerades 23 nya stamnamn varav 3 var överföringar från annat förbund. Det totala antalet utskrivna 
stamtavlor uppgick till 844 jämfört med 577 året före.  Det stora antalet ansökningar betydde mycket arbete för 
stambokföraren, och det som medförde mest arbete vara alla omregistreringen av katter som importerats från 
andra länder och förbund. 

Nyregistreringarna ökade från 520 till. Totalt uppgick omregistringarna till 55 katter från andra förbund och länder. 
Transfer vid försäljning till länder utanför Sverige skrevs ut för 7 katter. Två huskattbevis utfärdades. 

 
Följande antal katter per ras har registrerats i SNRF under 2018: 

 2018 2017 2016 2015 

Totalt antal nya registreringar 655 520 602 545 

Totalt antal omregistreringar 73 55 55 61 

Totalt antal utskrivna stamtavlor 728 577 657 606 

Huskattbevis - 2 - 7 

Transfer 7 14 27 19 

 

 

 

 



Långhår Ny Omreg Korthår Omreg 

PER 1 (7) - BEN 38 (46) 7 (7) 

BRL  68 (67) 5 (3) BRI 130 (138)  8 (10) 

SFL 6 (7)  BML - 5 

Semilånghår  CRX 33 (12) 8 (1) 

MCO  95 (33) 10 (13)  DRX 1 (7) 1 (3) 

NFO 17 (10) 5 (-) EUR 4 (7) - 

RAG  45 (31) 2 (5) SFS  22 (8) 6 (4) 

LPL 35 (24)  2 (3) XSH 5 1 

SBI 115 (95) 8 (2)    

TUA 8 (4) 1 (2)    

SIB - 1    

 

Transfer per land    

Finland 2    

Danmark 4    

Norge 4    

Övriga 5    

 

 
 

Uppsala, i februari 2019 

 

Sveriges Nya Raskattförening 

Sirkka-Lundbergs 

sekreterare 

 

 
 

 

  



Årets resultat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


