
 
 
Ansökan om medlemskap i Svenska Kattskyddsförbundet, SVEKATT 
 
Organisationens namn 
 
Organisationsnummer Adress 

 
Postadress 
 

Telefon 
 

E-post  
 
 
Kontaktperson 
 
E-post till kontaktperson 
 

Telefon till kontaktperson 

 
Information om organisationen 
Hur många medlemmar med rösträtt hade organisationen vid det senast årsmötet? 
 
Har organisationen §16 tillstånd? 
 

Ja Nej 

Har organisationen en lokal för katthem? 
 

Ja Nej 

Arbetar organisationen enbart med omplaceringsverksamhet i jour-/stödhem? 
 

Ja Nej 

Tar organisationen in skygga och förvildade katter för socialisering? 
 

Ja Nej 

Hur många katter omplacerades förra året? 
 
Arbetar organisationen med TNR-metoden? 
 

Ja Nej 
 

Har organisationen avtal med kommun/polis? 
 

Ja Nej 

Annan information om organisationen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Härmed intygas att organisationen och dess företrädare tagit del av Svenska 
Kattskyddsförbundets stadgar och riktlinjer och är införstådda med att sökande förening 
förbinder sig att arbeta förenligt med dessa. 
 
Sökande organisation är införstådd med att om den efter godkänt medlemskap bryter mot 
riksförbundets stadgar eller riktlinjer kan uteslutning ske med omedelbar verkan. 
 
 
___________________________ ______________________________________________ 
Ort och datum   Firmatecknares underskrift 
 
   ______________________________________________ 
   Namnförtydligande 
 



 
Regler för fullvärdigt medlemskap i SVEKATT 

Fullvärdigt medlemskap med rösträtt vid förbundsstämman kan beviljas organisationer som 
arbetar med omplacering av hemlösa katter och/eller kattskyddsfrågor och lever upp till 
följande krav:  
 
1. Att endast efter samråd med veterinär låta avliva svårt skadade eller svårt sjuka katter, där 
livsuppehållande åtgärder förlänger kattens lidande.  

2. Att ej låta avliva eller medverka till att katter i organisationens vård avlivas på grund av att 
de är skygga, förvildade eller har beteendeproblem.  

3. Att katter som hålls i organisationen behandlas enligt Djurskyddslagen §4 ”Djur ska hållas 
och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem 
möjlighet att bete sig naturligt.” Detta innebär bland annat 

• Att katter som tas in i organisationen ges den vård och omsorg som erfordras, inklusive 
   veterinärvård. 
• Att katterna hålls i en väl isolerad och ventilerade miljö som håller god hygienisk standard. 
• Att katterna erbjuds en stimulerande miljö och får sitt behov av social kontakt väl  
   tillfredsställt. 
• Att karantän/inslussningsavdelning finns, alt. att katterna vid omhändertagande i hemmiljö  
    hålls åtskilda från andra djur under en karantänsperiod. 
• Att journal förs över samtliga katter som tas in i verksamheten. 

 
4. Att alla katter som omplaceras är vaccinerade, id-märkta och kastrerade. Om kattungar 
och ungkatter säljs okastrerade ska organisationen ställa krav på att den nya ägaren 
ombesörjer kastrering.  

5. Att omplacering sker på ansvarsfullt sätt och mot en rimlig avgift. Överlåtelsen ska 
regleras genom skriftligt avtal.  

6. Om organisationen arbetar med TNR skall detta bedrivs på ett ansvarsfullt sätt så att 
katternas hälsa och miljö garanteras på lång sikt.  

7. Att infångning av katter sker under överinseende av personer med erfarenhet och på ett 
sätt som utsätter djuren minsta möjliga stress.  

8. Att ekonomiska bidrag redovisas. Med detta avses att föreningen ska redovisa hur man 
använder donerade medel. 
 
 
Avgift för fullvärdigt medlemskap   
 
Antal röstberättigade medlemmar  Antal ombud i förbundet Avgift 
1 - 200 1 300 kr 
201 - 400 2 500 kr 
401 – 600 3  700 kr 
601 – 800 4 900 kr 
801 - 1000 5 1100 kr 
1001 - 1200 6 1300 kr 
1201 - 1400 7 1500 kr 
Stödmedlem (privatperson eller organisation) betalar en årsavgift på 200 kr 
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