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Ordförande har ordet
Gott nytt år alla kaninvänner! Ja, nu är det kanske ett tag sedan det nya året inleddes – men för oss i
föreningsvärlden börjar året på riktigt först i mars. Nu stundar den mest aktiva tiden i vår förening; det ska bli
event och årsmöte då vi ser tillbaka, lär oss och planerar för framtiden.
Även i år har styrelsen ni valde in kämpat hårt för kaninernas bästa. Helt oavlönat ägnas timmar efter timmar åt
att efterforska, projektleda och sprida så mycket information som någonsin är möjligt. Det är ett krävande men
också givande arbete. Jag tackar 2019 års styrelse för ert arbete i små som stora frågor.
Nu har föreningen funnits ett tag och så även de märkningar vi startat. Omplaceringsverksamheterna under
SKVFs paraply har funnits så länge att de just nu genomgår en förnyelse av sitt godkännande i samband med en
stor utvärdering. Samtidigt utvärderar vi den något nyare märkningen ”kaninvänlig klinik” som börjar synas på
fler och fler kliniker. Vi ser att märkningen gör skillnad och att fler kliniker vill göra det som krävs för att ansluta
sig.
En ytterst modern ”milstolpe” som nåtts under året är att vi nu har flest följare av alla kaninföreningar i Sverige.
Att vara störst är i sig inte viktigast, men storleken ger oss räckvidd. Det är alltid svårt att avgöra hur många som
är möjliga att nå, men eftersom vi nu är störst märker vi att vi når en stor del av de som är möjliga mottagare via
sociala medier. Det känns riktigt bra! Kunskap främjar välfärd.
Med det sagt ska vi nu samla ihop all erfarenhet, allt arbete och vår växande plattform från våra 5 verksamhetsår
och fira jubileum i mars. Jag säger det varje gång, men det blir ju inte mindre sant: Nu ser vi till att göra det här
året till det bästa någonsin för Sveriges tamkaniner!

Emma Almquist, ordförande SKVF
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ÖKA INTRESSE OCH UTBILDA
Vår målsättning var att sprida kunskap om hur kaniner bäst sköts och fortsätta arbetet med att öppna ögon
för att vår förening finns.
Vi har föreläst REAL Malmö och Stockholms Djurakademi. Båda uppdragsgivarna har varit nöjda och hört av
sig om fler tillfällen att utbilda människor i kaninkunskap.

Informationsutskottet har under året varit relativt inaktivt. Därför kommer en satsning göras under
kommande år för att både rekrytera medlemmar och tydliggöra rutiner för utskottet.
Vi har under året skrivit en komplett, vetenskapligt grundad bok om kaninskötsel. Arbetet pågår nu för att
boken ska bli utgiven. Boken kommer innehålla mängder av referenser och viktig fakta för varje kaninägare.
Manuset har kommit tillbaka från korrektur i januari 2020, så det ska bli riktigt proffsigt. Nu är det full fart
mot formgivning och sedan utgivning. Det lär med största sannolikhet ske under 2020.

Sociala medier
Under året har vi synts genom våra sociala medier som har sköts av vår vice ordförande. Föreningens sida
hade vid årsskiftet ungefär 2200 följare, vilket gör oss till den kaninförening, i Sverige, med störst facebookcommunity. Det innebär inte bara att vi gör ett bra jobb, det innebär också att vi når många med vårt
budskap.

Tryckt material
Ena halvan av vår valberedning har tagit ansvaret för utskick av broschyrer och visitkort, vilket vi är mycket
tacksamma för. Att ha en ansvarig för uppgiften har gjort att det utskick har blivit av i större utsträckning än
tidigare.
I nuläget har föreningen ett antal tryckta broschyrer. En om föreningen i allmänhet, en om foder, en om
kaninens boplats och en om vårt kaninregister. Samtliga syns på nästa sida.

REGISTRERING
Vi har visat upp registret regelbundet i våra sociala medier och registergruppen har arbetat med sina
uppgifter.
Den 31 december 2019 hade föreningen 545 stycken registrerade kaniner, varav 227 blev registrerade under
2019. Det innebär att vi nästan nådde vårt mål att fördubbla antalet registrerade kaniner.
En av registerutskottets medlemmar har fört statistik över kaninerna i registret. Det
är intressant att se så många chipmärkta kaniner, vilket nästan inte var något man
hörde talas om innan vårt register. Det är dock inte särskilt många som använder
vårt eget öronmärkningssystem, som finns för att möjliggöra öronmärkning även
utan uppfödarnummer i Sveriges Kaninavelsförening.
Antal totalt registrerade 2019: 545
Antal nya registrerade 2019: 227
Varav chipmärkta: 126
Varav öronmärkta: 95
Varav märkt med benring: 2
Varav både öron- och chipmärkta: 4 (inkl. i ovanstående)
Varav märkta med SKVF-nummer: 4 (inkl. i ovanstående)

LAGSTIFTNING
Under året har styrelsen påbörjat ett förberedande arbete på den revision av L 80 som vi hoppas ska
komma, då flera andra föreskrifter uppdateras för närvarande. Samtliga paragrafer som rör kaniner har setts
över och skisser på väl underbyggda förslag med vetenskapliga referenser har gjorts.
Dock har inga remisser som rört kaniner gått ut från Jordbruksverket under året. En rolig nyhet är att vi har
fått meddelande om att Jordbruksverket rekommenderar oss som utbildningskälla när kaninägare
kontaktar dem.

ÖKA VÄLFÄRD OCH STATUS
Kaninvänlig Klinik
Vår målsättning var att arbeta mycket med vår nya märkning ”kaninvänlig klinik”. Det har vi också gjort.
Antalet märkta kliniker har ökat från 11 till 20, vilket nästan är en fördubbling. I slutet av året skickade vi en
utvärdering till samtliga kliniker. 14 av klinikerna svarade och fick samtidigt uppdatera att det de fyllt i när
de ansökte fortfarande stämmer.
Generellt verkar klinikerna mycket nöjda med vår märkning och det arbete som görs runt den. Samtliga är
positiva till märkningens existens och de flesta märker att kunder antingen har koll på märkningen i förhand
eller blir märkbart glada när de ser diplomet på kliniken.
Allt som är bra kan ändå självklart bli bättre. För att se vad klinikerna själva önskar bad vi dem ge egna
förslag och värdera våra förslag på nästa steg för märkningen. Framförallt verkar fortbildning och
informationsspridning vara det som önskas.

Godkända omplaceringshem
Vi har även skickat ut en enkät till våra godkända omplaceringshem. I den ska de få svara på liknande frågor
om märkningens värde, effekt och framtid. Dessutom kommer samtliga få lov att godkänna alla våra villkor
på nytt, eftersom de uppdaterats.
Tidigare var våra krav ganska lösa kring ifall omplaceringshem behöver följa av våra skötselråd. Detta
eftersom vi fokuserat på deras goda gärning för hemlösa kaniner. Nu är formuleringen något hårdare men
lämnar ändå rum för särskilda omständigheter. Våra skötselråd, med sina rekommendationer, ser ut som
de gör av en anledning och vi är övertygade om att den som följer dem ger kaniner ett bättre liv.

SKVF-uppfödare
Efter sommaren startades en arbetsgrupp som skulle ta fram riktlinjer för SKVF-uppfödare, enligt ett förslag
från årsmötet 2019. Utfallet i gruppen visade dock tydligt att styrelsen underskattat mängden arbete som
skulle krävas för projektet.
Flera projektpunkter var svåra att enas kring och därför fick projektet bordläggas. Bollen är dock inte
nedlagd utan kommer återupptas i verksamhetsplanen för kommande år, men då med en medvetenhet
om att det är ett större projekt.
Bifogar ett utdrag ur vår policy, där våra kärnvärden är nedtecknade sedan starten 2015.

”Sveriges Kaninvälfärdsförening rekommenderar inte avel på kaniner eftersom
det redan finns så många kaniner på marknaden och omplaceringshemmen
svämmar över av oönskade kaniner. Dock står vi inte för en nolltolerans mot
avel. Ska man avla menar vi att man måste göra det på ett etiskt försvarbart
sätt med god hälsa och välfärd som främsta mål.”
Ni hittar hela policyn på skvf.se

MEDLEMMAR
Fler medlemmar innebär en större tyngd bakom våra uttalanden och vi är en starkare röst mot olika aktörer
som hanterar kaniner i sin verksamhet. Fler medlemmar ger också en bättre ekonomi och ökar
möjligheterna att kunna utföra mer arbete, då vi till exempel kan starta upp utskott som kan ta en hel del
ansvar för vissa uppgifter.
Vår målsättning var att medlemsantalet skulle öka till minst 400 medlemmar till den 31 december 2019. Det
slog vi med råge. 434 medlemmar kom vi upp i till årsskiftet. Nedan ligger ett diagram som visar antal
medlemmar sista december varje år sedan föreningens start. Vi har i genomsnitt ökat med strax under 100
medlemmar per år.
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Kommunikation
2019 års nyhetsbrev, som ska utgå 4 gånger per år, har inte kommit ut som tänkt. Vi, framförallt ansvarig
ordförande, ber om ursäkt för detta och ser fram emot att börja skriva årets nyhetsutskick.
Kom ihåg att ni kan hålla kontakt med föreningen via vår medlemsgrupp på facebook, som blivit mycket
mer aktiv under 2020 än den någonsin varit. I gruppen hittar ni inspelningar från flera års kaninevent.
Massvis av gratis föreläsningar alltså!
Facebookgruppen: https://www.facebook.com/groups/SKVFmedlemmar/

Medlemsrabatter
De företag som har erbjudit rabatt till föreningens medlemmar under 2019 har varit:

Event 2019
16-17 mars höll föreningen sitt årliga event, denna gång i Malmö i REALgymnasiets lokaler. Det blev två fulla
dagar med föreläsningar, en veterinärmedicinsk och en inriktad mot beteende. Något vi förändrat från
tidigare år var att alla gick iväg från lokalen och åt egen lunch i Malmö. Det var uppskattat med möjlighet till
variation. Varje deltagare kunde välja från ett stort utbud i centrala Malmö och på så vis få något som hen
verkligen tyckte om.
Första dagen, lördagen, kom Cecilia Trägårdh från Fågel och Smådjurskliniken för att föreläsa. Vi fick lära
oss om hälsokontroll, parasiter och luftvägssjukdomar. Därefter höll föreningen årsmöte. Tyvärr försvann
ungefär halva skara under pausen innan årsmötet, vilket vi hoppas kunna undvika nästa event. Årsmötet är
föreningens högsta beslutande organ och det är av yttersta vikt att så många medlemmar som möjligt
deltar.
På söndagen sadlade vi om till ett beteendefokus. Först ut presenterade Anna Harenius en föreläsning om
berikning med inspirerande filmer och bilder. Därefter lärde Moa Linder ut hur vi kan motivera till förändring
i kaninvärlden genom olika tekniker för att lyssna och diskutera med människor. Sist men inte minst höll
Emma Almquist en föreläsning om problembeteenden hos kaniner (och deras ägare).
Under helgen satsade vi på att få deltagarna att interagera. Alla fick namnskyltar och dag två hade vi både
pyssel och gruppövningar. Sveriges Kaninvälfärdsförening vill vara med mötesplats för kanininstresserade,
men ibland kan det behövas en liten knuff för att man ska komma ur sin bubbla. En sådan knuff hoppas vi
att ni fick av våra gruppövningar.
I utvärderingen märktes det att deltagarna var mycket nöjda med årets event. Därför tar vi med många av
framgångskoncepten till nästa år.

