
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER: SVERAK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SVERAK lagrar och behandlar dessa, dels med 
fullgörande av avtal och dels med SVERAKs berättigade intresse som rättslig grund. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SVERAKs 
behandling av personuppgifter, finns på www.sverak.se/sekretessinformation/ . Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SVERAK. Vill du inte få dessa utskick kan du 
avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsavdelning, tel 033-10 15 65, sverak@sverak.se 
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Kattförbundet SVERAK 
Sveriges Kattklubbars Riksförbund 
Åsbogatan 33, 504 56 Borås 
 
www.sverak.se      sverak@sverak.se 
Tel. vx 033-10 15 65  
Org.nr 802007-3329 
 

Veterinär – 
Materialbeställning 

SVERAKs ID-register för katt 

Tack för ert intresse för Kattförbundet SVERAKs nationella ID-register 
Sveriges Kattklubbars Riksförbund har sedan förbundet bildades 1955 på olika sätt arbetat för att stärka kattens status i 
samhället.  
Ett sätt har varit att arbeta för att alla katter ska vara ID-märkta. Givetvis ska katt återfinnas i Kattförbundets ID-register – 
vi hoppas att alla Sveriges kattägare kommer att finna detta lika självklart som vi gör! SVERAKs ID-register hjälper 
upphittade katter att hitta hem. Dessutom… 
• gäller det för alla katter och kattägare – raskatt eller huskatt spelar ingen roll 
• kan ägaren även anmäla katter själva direkt på www.id-registret.se 

Kattförbundet SVERAK hoppas att du som är veterinär hjälper till genom att 
• Informera vikten att registrera sin katt i SVERAKs nationella ID-register och att du aktivt informerar och uppmanar 

veterinärkollegor att göra samma sak 
• använda den reklam som vi självklart bidrar med utan kostnad, bland annat i väntrum 
Nu fortsätter vi arbeta för ID-märkning av katter – och att katterna med hjälp av SVERAKs ID-register ska kunna hitta 
hem!  
 
Material och samarbete? Sänd denna blankett till SVERAKs kansli, Åsbogatan 33, 504 56 Borås eller e-post till 
sverak@sverak.se. 
 

 

 
Veterinär anmälningsblankett  
 

      st Fylls i av veterinär och under-tecknas av 
kattägare – sänds till SVERAK 

 
Tatueringsnummer 
 

      st 
Består av en kombination av bokstäver 
och siffror, ex.vis A111A.  
Två etiketter per tatueringsnummer 
erhålls – en för SVERAK, en för kattägare 

 
Hälso/vaccinationsfolder 
 

 st 
Ett snyggt häfte där ägaren kan samla 
alla vaccinationer och övriga 
hälsoattester 

 

  
Informationsfolder om nationella ID-registret 
 

      st Informationsfolder om SVERAKs ID-
register 

 
Informationsfolder om SVERAK 
 

      st Informationsfolder om kattförbundet 
SVERAK 

 
Affischer 

 
ID-registret 
 
 
A4                A3 

 
Kattens vanligaste färger & 
mönster 
 
                  A3 

 
 

 
När denna beställning/intresseanmälan inkommit, ifylld och undertecknad, erhålls friexemplar av SVERAKs förbundstidning Våra Katter 
(utkommer med 6 nr per år) till nedanstående adress samt en fri ”radannons” på SVERAKs hemsida med uppgift om samarbete med 
SVERAK. Genom detta blir kliniken/praktiken publicerad under rubriken ”Veterinärer i ID-samarbete” på www.sverak.se med 
veterinär/veterinärklinikens namn och länk till veterinär/veterinärklinikens hemsida (om hemsida finns). 
Vi är intresserade av ett nytt eller fortsatt samarbete för ID-märkning av katt genom SVERAKs ID-register  
Veterinär/veterinärklinikens namn Organisationsnummer Tel.nr 

             

Gatuadress E-post 

       

Postnr & postadress Hemsidesadress 

            

 
Datum Underskrift/namnförtydligande 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Undertecknas och sänds till Kattförbundet SVERAK – per post Åsbogatan 33, 504 56 Borås eller e-post till sverak@sverak.se 

http://www.sverak.se/sekretessinformation/
mailto:sverak@sverak.se
mailto:sverak@sverak.se
mailto:sverak@sverak.se

	Tel. vx 033-10 15 65 
	Org.nr 802007-3329
	Tack för ert intresse för Kattförbundet SVERAKs nationella ID-register

	undefined: Off
	A3: Off
	A3_2: Off
	Veterinärveterinärklinikens namn: 
	Organisationsnummer: 
	Telnr: 
	Gatuadress: 
	Epost: 
	Postnr  postadress: 
	Hemsidesadress: 
	Datum: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 


