Stamnamnsreglemente
för SNRF
Regelverket är baserat på tidigare gällande,
för nordiska icke-FIFe-klubbars gemensamma regler
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SNRFs stamnamnsreglemente

För uppfödare i SNRF gäller följande när man ansöker om ett stamnamn.
Läs det här innan du sätter igång med avel.
Eftersom vi förväntar oss att alla våra blivande uppfödare har grundläggande kunskap om våra avelsregler
och nationella lagar och föreskrifter innan ansökan om stamnamn kan göras, har SNRF beslutat att alla
som planerar att bli uppfödare ska genomgå en grundläggande utbildning i fyra delar för att säkerställa att
kunskapen finns hos den sökande. Det är betydligt mer ansvar än den egna katten som man behöver ha
kunskap om och ta hänsyn till.
Utbildningen består av fyra delar och du får kursavsnitten som alla ska besvaras via email. När du fått
dem, ska du döpa om dokumenten med ditt förnamn och efternamn samt kursavsnittsnummer
(förnamn.efternamn.nr). och spara ner på din hårddisk.
Under Blanketter finns en mapp som innehåller allt material som behövs för att genomföra utbildningen.
Skicka tillbaka de omdöpta dokumenten till angiven epost-adress för rättning när du är klar.
Eventuell komplettering skickas tillbaka.
När alla uppgifter är klara och godkända skickas blankett för stamnamnsansökan ut till sökande.
När du fått blanketten för stamnamnsansökan, fyll i den, skriv ut, skriv under, skanna in och maila till
wcfstamnamn@gmail.com eller stamnamn@snrf.org Betala avgiften när du fått fakturan.
Här är några punkter som är gemensamma, etiska regler inom hela WCF:
 De kattägare och kattuppfödare,
som är medlemmar i WCF-föreningar, måste följa de lagar och regler för katthållning som gäller i
respektive land. Det innebär att de svenska föreningarna följer Jordbruksverkets regler för
katthållning och uppfödning.
 Kattungar får inte lämna mamman och syskonen förrän tidigast vid 12 veckors ålder.
Då måste kattungarna vara avvanda, avmaskade, om det är nödvändigt, och försedda med
nödvändiga vaccinationer, dvs. kattpest och kattsnuva som orsakas av herpes och calicivirus, samt
vara ID-märkta.
 Kattungar uppfödda hos en WCF-medlem, måste registreras och får inte levereras utan stamtavla.
Endast i undantagsfall kan intyg på att katten är under registrering utfärdas.
 Vid leverans ska kattungen åtföljas av ett köpe-/överlåtelsekontrakt. /Se 7.2 och 7.3/
Med kontraktet ska uppfödaren informera den nya ägaren om kattungens olika behov. Uppfödaren
ska vara till stöd och hjälp för den nya ägaren. Skicka gärna en kopia på avtalet till sekreteraren.
Jordbruksverket har ett reglemente för hållande av katt (kap. 3). I vissa fall krävs tillstånd från
Länsstyrelsen. Det är ditt ansvar som uppfödare att ha koll på rådande lagstiftning.
Läs mer i avsnitt 3 Registrering i SNRFs avelsreglemente.
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1.

Uppfödare
1.1. Med uppfödare menas alla som tar kull på raskatthona.
1.2. Uppfödare är den person, som ansöker om stamtavlor hos sin förening för kattungar födda i
hushållet/katteriet. /WCF-regel/
1.3

2.

Kattungar - Kull
2.1

3.

Medlem som ansöker om stamnamn måste vara myndig och huvudmedlem i sin
förening. /SNRF-regel/

Alla kattungar som föds inom hushållet/katteriet måste ha stamnamn och stamtavla som är
utfärdad av förening man är huvudmedlem i. /WCF-regel/

Stamnamn
3.1

Ett stamnamn är ett påhittat (konstruerat) namn, som man ansökt om och fått registrerat i
WCF, och som därmed är skyddat i 20 år och kan inte ansökas på nytt under denna
tid. Skyddet kan förlängas mot avgift. /WCF-regel/
Namnet kan aldrig bli ledigt för ny sökande inom SNRF.
Stamnamnet får inte innehålla ordet katt på något språk, inte heller namnet på någon
ras. /WCF-regel/

3.2

Varje stamnamnsansökan skickas till WCFs kansli i Essen för godkännande. /WCF-regel/
Detta görs via SNRFs stamnamnsansvariga funktionär.
Stamnamnet ska vara betalt, mot faktura, innan ansökan skickas vidare till WCF. /SNRF-regel/
Om den sökande är medlem i en s.k. trainee club, ska avgiften betalas i förskott till egen
förening, som betalar WCF-avgiften till huvudföreningen som skickar betalningen vidare till
WCF. Huvudföreningen fakturerar trainee-klubben. /SNRF-regel/

4.

3.3

Tre rangordnade förslag till stamnamn (med första val som #1) ska anges i
stamnamnsansökan. /WCF-regel/

3.4

Uppfödarens hela namn (utskrivet och utan förkortningar) och fullständiga postadress måste
uppges på ansökan. /WCF-regel/

3.5.

De föreslagna namnen kontrolleras mot olika befintliga stamnamnsregister för att säkerställa
att namnet inte finns eller är mycket likt ett befintligt stamnamn. /WCF-regel/

3.6

Alla stamnamnen fr.o.m 2001 publiceras på WCFs hemsida. De namn som inte finns där, är
lediga att ansökas. /WCF-regel/

3.7

Det är inte tillåtet att föreslå namn på personer (på grund av vissa länders lagar om namnrättigheter) – frånsett det egna namnet – på offentliga inrättningar eller på copyrightskyddade dokument (till exempel romaner, noveller eller andra litterära verk). WCF-regel/

3.8

Uppfödare med befintligt stamnamn skall vid byte av organisation skicka in skriftligt bevis på
sitt stamnamn tillsammans med sedvanlig stamnamnsansökan för vidarebefordran till WCF
för godkännande och registrering. /WCF-regel/

3.9

I händelse av att namnet redan finns i WCF måste den senast tillkomna medlemmen ansöka
om nytt namn. Allt detta måste ske skriftligt. /SNRF-regel/

Övertagande av stamnamn
5.1

Ett stamnamn kan överföras från en uppfödare till en annan genom att båda parterna
undertecknar ett skriftligt avtal, som därefter skickas till WCFs kansli för registrering.
/WCF-regel/
4

SNRFs stamnamnsreglemente

5.

5.2

Ett stamnamn får endast ändras av dess registrerade ägare, skriftligen. /SNRF-regel/

5.3

Alla ändringar som rör ett stamnamn träder i kraft efter WCFs godkännande. /WCF-regel/

5.4.

Ett stamnamn måste användas i exakt den form det har ansökts om och godkänts i. Inga
ändringar får göras utan att dessa först begärts av och godkänts samt registrerats av WCF.

5.5

Stambokföraren har rätt att korrigera stamnamnet vid registrering av kattungar om namnet
är felskrivet på parningsbeviset. /SNRF-regel/

5.6

Om en uppfödare avlider, måste en arvinge intyga att denne är den legala arvingen för att
kunna överta stamnamnet. /WCF-regel/

5.7.

WCF har inget nationstillägg/organisationstillägg i sina stamnamn. Undantag görs om WCF
själv sätter ett tillägg för att hålla isär eventuella dubbletter.

5.8

När ett stamnamn överförs till WCF från annan organisation tas eventuellt nationstillägg/organisationstillägg bort. /SNRF-regel/

Gemensam uppfödning/gemensamt stamnamn
6.1

6.

7.

I SNRF är det endast tillåtet med en ägare per stamnamn.
Detta gäller från 2020-06-02. Äldre namn med två ägare behöver inte ändras.

Kattens namn
7.1

Kattens hela namn, dvs egennamn och stamnamn, får inte vara längre än 30 tecken.
/SNRF-regel/

7.2

Ett kattnamn får inte bestå av flera ord tillsammans med prefix af, von, av om det inte är
fråga om ett begrepp (ex Jumping for Joy, ). Risken är annars att det kan uppfattas som
ytterligare ett stamnamn, vilket inte är tillåtet. /SNRF-regel/

7.3.

Annat stamnamn än uppfödarens eget, får inte ingå i kattens namn. /SNRF-regel/

Stamnamnets placering
8.1

Stamnamnet placeras före kattens egennamn. Placeringen ska anges i ansökan genom att ringa in
"V".

8.2

Ett stamnamn kan bestå av ett eller två ord och skrivas framför kattens namn. Stamnamn
godkända före 2009-01-01 behöver inte ändras.
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