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KLUBB NYHETER
KLUBBNYHETER – VAD HAR HÄNT OCH ÄR
PÅ GÅNG!
Nu har det skett en del sedan förra nyhetsbrevet. Vi
har haft invigning av klubblokalen och vi har haft
årsmöte där vi också fick lyssna på väldigt kloka ord
från Patric Ragnarsson som pratade om ”Katten i livets
slutskede”.
Den 14 januari så hade vi invigning av klubblokalen,
med mingel, god mat och bubbel. En del medlemmar
kanske funderar på varför vi valde att ha klubblokalen
i Timrå. För det första så kostar den oss inte
någonting, vi har del helt gratis. Den ger oss också
möjlighet att ha våra egna prylar uppställda, så som
vår fina pokal, banners och annat material. Ger oss
också möjlighet att t ex sekretariatet kan sitta och
jobba ostört, om de så önskar, inför utställning utan
störande moment från våra fyrfota vänner samt att de
slipper belamra ett helt rum hemma med papper m.m.
Vi har många gånger inom styrelsen pratat om att vad
bra det skulle vara med att ha en egen lokal och nu
fick vi möjlighet att få en helt kostnadsfritt. Vi har
fortfarande kvar samarbetet med Studiefrämjandet och
kommer till hösten att hålla små korta föreläsningar i
deras regi samt att om vi utrymmesmässigt måste ha
en större lokal kommer vi att vända oss till
Studiefrämjandet. Vi i styrelsen hoppas att ni
medlemmar kan ha överseende med att lokalen ligger i
en annan kommun 
Årsmöte 2017
Klubben höll sitt årsmöte den 26 februari 2017. I
samband med årsmöte fick vi lyssna på en
känslomässigt jobbig föreläsning från Patric
Ragnarsson som delade med sig av sina
erfarenheter/reflektioner från sitt yrke när det gäller att
ta beslut om avlivning av våra äldre/sjuka fyrfota
vänner. Mycket kloka och tänkvärda ord som han
förmedlade och ett beslut som många av oss har fått ta
eller kommer att få ta i framtiden.

Freja (långhårig huskatt)
Ägare: Elisabeth Löfgren

Bästa SUK HUSKATT 2016

Vi hade också prisutdelning för Årets SUK katt 2016 och
resultatlistan är publicerad på klubbens hemsida.
Vi tackade även av Monica Byström för hennes arbete som
avelssekreterare. Monica har varit aktiv även som funktionär
inom styrelsen under många år.
Vi tackar även av Henrik Grankvist som suttit som suppleant
under 2016 och han har kommit med många bra idéer och
synpunkter. Det hoppas vi att han fortsätter att göra, det
behövs så vi inte jobbar på i samma gamla banor.
Klubben kommer att skänka pengar i Monicas och Henriks
namn till Sundsvalls Djurhem som tack för deras arbetsinsats.
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Följande personer är förtroende valda för
verksamhetsåret 2017:
Ordförande Roseanne Forslund
Vice Ordförande
Jimmy Åsberg
Kassör
Agneta Jonsson
Sekreterare
Bernt Olsson
Ledamöter
Magnus Lundin, Glenn
Sjöbom, Linda Larsson
Suppleanter
Caroline Röding, Susanne
Svelander
Revisor
Håkan Lindén
Revisorssuppleant
Anitha Magnusson
Valberedning
Krister Björklund och Robert
Svensson
Utställningsekr.
Kim Källström
Avelssekr.
Annika Kiel Olsson
Webb redaktör
Eva Johansson

Som medlem har du möjlighet att få träffa andra medlemmar i
en lugn miljö.
Boka in följande kvällar – 6 maj, 9 sept och 2 dec.

Se klubbens hemsida för kontaktuppgifter till styrelsen
och funktionärerna.

Under hösten så kommer klubben tillsammans med
Studiefrämjandet att genomföra kortare små föreläsningar
som riktar sig till såväl medlemmar som allmänheten.
Tanken är att det är vi klubbmedlemmar som kommer prata
om olika ämnen rörande katt. Det kan vara kattbeteende,
allmän kattskötsel, ute/inne katt, att tänka på innan du köper
katt. Har du möjlighet att bidra med något ämne som du
känner varmt för så hör av dig till oss i styrelsen.

Café kvällar är bokade
Följande kvällar träffas vi i klubblokalen för att bara
umgås och prata katt, vi fikar lite och hur länge du är
där bestämmer du själv.

Sundsvalls Kattklubb
c/o Bernt Olsson
Nackstavägen 22 A
853 52 Sundsvall

Nu drar vi igång med träffarna för kommande
utställningen!
Den 27 mars 2017 kl 18.30 så sparkar vi igång träffarna för
att planera och fördela arbetet inför utställningen 2017. Vi
kommer att gå igenom de olika arbetsmomenten som finns
kring utställningen och alla medlemmar kan hjälpa till med
något, utifrån vad man orkar med och klarar av.
Så alla medlemmar är varmt välkomna till klubblokalen! Vi
börjar 1:a mötet där, så får vi se om vi måste ha större lokal
till nästa möte.
PÅ GÅNG TILL HÖSTEN

Vi finns på webben!
Besök oss på:
www.sundsvallskattklubb.se
Facebook: Sundsvalls Kattklubb

