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KLUBB NYHETER 
 

KLUBBNYHETER – VAD HAR SKETT OCH VAD 
HÄNDER FRAMÖVER! 

 
Nu börjar vi med nyhetsbreven igen för att på ett 

enkelt sätt delge er medlemmar om vad som händer i 

klubben och i SVERAK. 

 

Den 22 september så hölls ett extra årsmöte där det 

valdes en ny kassör, då Ulrika blivit tvungen att kliva 

av pga. hälsoskäl. Ny kassör i klubben är Roseanne 

Forslund. 

 

Styrelsen jobbar febrilt med att hitta medlemmar till 

posten valberedning och det är styrelsens förhoppning 

att snart kunna presentera valberedningen för er 

medlemmar. 

 

Under hösten så har styrelsen beslutat att inte 

genomföra utställning i maj 2020, utan vi koncentrerar 

oss på vårt 50 årsjubileum 2021 istället. Under 2020 

kommer det att vara focus på olika klubbaktiviteter för 

er medlemmar istället. 

 

Utställning som hölls i maj 2019 gick med vinst och 

resultatet blev strax under 21 000 kr. 

 

Klubben kommer även att delta nästa år i SVERAK’s 

medlemskampanj. Och vad är medlemskampanjen, jo 

det är en möjlighet att gå med i en kattklubb som är 

ansluten till SVERAK. För en medlemsavgift på 250 

kr för år 2021. Obs att det gäller dem som inte tidigare 

har varit med i en kattklubb ansluten till SVERAK. 

 

Vad önskar du som medlem i SUK få ut av ditt 

medlemskap? Skicka dina tankar/synpunkter till någon 

i styrelsen. 

 

Skulle du vilja ha någon form att träffas, exempel café 

kvällar, för att prata katt mm. Hör av dig till någon i 

styrelsen i så fall. Så får styrelsen titta på det. 

 

Är du uppfödare och vill du presentera ditt stamnamn 

med kontaktuppgifter på klubbens hemsida. Ta kontakt 

med klubbens webmaster Eva på mailadress: 

webmaster@sundsvallskattklubb.se  

 

 
 
 
 
 
 

VAD ÄR PÅ GÅNG! 

 

Boka den 9 november och kom på föreläsning av Patricio 

Rivera från Vettris i Sundsvall. Han kommer att prata om 

cancer hos katt, se separat inbjudan som kommer till alla 

medlemmar via mail. 

 

Som ni kunnat se, hoppas vi, på klubbens FB sida och 

hemsida så drar vi igång med en studiecirkel för 

uppfödardiplomering den 14 januari 2020. Cirkeln omfattar 7 

träffar och ev. en åttonde träff om man vill skriva provet 

gemensamt. Anmälan till studiecirkeln sker genom att du 

skickar mail till klubbens kassör, senast den 8 december 2019: 

kassor@sundsvallskattklubb.se  

1:a advent (1/12) kommer närmare och då är det dags att fira 

kattensdag. Kattens dag är en hyllning till Sveriges alla katter 

och alla deras passionerade ägare. Syftet är att sätta ljuset på 

kattens roll i våra liv och ge våra fyrfota vänner den 

uppmärksamhet de förtjänar. SVERAK införde kattens dag 

1983 för att uppmärksamma en av Sveriges mest populära 

sällskapsdjur. 

Vill du vara med och visa upp din katt så anmäl ditt intresse 

till vår ordförande Jimmy på mail 

ordforande@sundsvallskattklubb.se. Vi återkommer närmare 

med mer detaljer. 

NYHETER FRÅN SVERAK 
 
SVERAK årsmöte har beslutat att SVERAK’s 

avtalsblanketter användas fr o m 1/1 2019. En del av dessa 

blanketter är flyttade till MinaKatter och för att komma åt 

dessa måste man logga in med BankID. Den grupp, inom 

SVERAK, som jobbar med fodervärdsavtalet arbetar vidare 

med utformningen av avtalet. 

 

Anledningen till att man flyttat en del blanketter är för att det 

förkommer att personer som inte är ansluten till en SVERAK 

registrerad kattklubb använder sig av dessa avtal när de ska 

sälja sina oregistrerade katter. Detta kan då ge köparen fel 

intryck. 

 

  

mailto:webmaster@sundsvallskattklubb.se
mailto:kassor@sundsvallskattklubb.se
mailto:ordforande@sundsvallskattklubb.se


SUK’s Nyhetsbrev 
Årgång 2019, nr 1 

 

 

SVERAK kommer att anmäla varje annons som 

upptäcks på Blocket där SVERAK’s namn används 

felaktigt. Och förbundet är tacksamma över all hjälp 

från medlemmarna att anmäla dessa. Upptäcker du en 

annons, ta en skärmkopia och meddela SVERAK’s 

kansli. 

 

Uppfödare kan nu göra ägarändring online, om man 

inte har möjlighet till det så är det följande 

handläggningstider: 

 

• Reg av kull via blankett – ca 14 arbetsdagar 

• Ägarändring via blankett – ca 5 arbetsdagar 

 

Så skicka in era kullregistreringar och importer i god 

tid. 

 

Årets katt 2019 kommer prisutdelning ske i Örebro på 

NERK’s utställning 2020-02-08. 

 

Du har väl gått in och gillat klubbens Facebook 

sida? Då får du som medlem snabbt information om 

vad som händer inom klubben. 

 

Här har du länken: 

https://www.facebook.com/Sundsvalls-Kattklubb-

1020564721396650/ 

 

Klubbens hemsida hittar du via denna länk: 

www.sundsvallskattklubb.se 

 

Klubben kommer under nästa år även att ge olika små 

föreläsningar genom samarbete med Studiefrämjandet. 

Dessa föreläsningar är helt kostnadsfria och öppna för 

både medlemmar och allmänheten. 

Vi kommer att prata om; 

• Att tänka på när jag ska köpa katt 

• Hur bli jag en bra kattägare, allmän kattskötsel 

och aktivering 

• Kattskötsel 2.0 – vi pratar foder och hälsa 

• Inne katt resp. utekatt – vad ska jag som ägare 

tänka på. 

• Beteende – varför gör min katt så? 

• Den unga katten resp. den gamla katten – aktivering 

m.m. 

 

Datum är inte bokade än, men trolig start blir i mars/april 

2020. Tipsa gärna dina vänner, arbetskollegor, bekanta om 

dessa föreläsningar. 

 

Föreläsningarna sker i två block, med två olika ämnen vid 

samma tillfälle och det är totalt 3 tillfällen planerade. 

 

Är det något som du som medlem vill veta lite mer om, lyssna 

på någon föreläsare m.m. så tveka inte att lämna dina förslag 

och idéer till oss i styrelsen.  

 

Kommande 50 års jubileum! 
 

Under 2021 så firar klubben 50 år och det ska vi naturligtvis 

uppmärksamma. Dels så kommer vi att hålla en 

jubileumsutställning, men vi ska också göra lite extra 

aktiveter för er medlemmar. 

 

Klubben har en arbetsgrupp som jobbar med lite olika förslag 

och förslag och bidrag är välkomna. Gruppen består av Anitha 

Magnusson, Robert Svensson och Roseanne Forslund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundsvalls Kattklubb 

c/o Marie Carlberg 

Tallbacksvägen 12 B 

865 92 Alnö 

Vi finns på webben! 

Besök oss på: 

www.sundsvallskattklubb.se 

Facebook: Sundsvalls Kattklubb 

Snabbfakta: 

2019 

27 okt -Styrelsemöte 

9 nov – Föreläsning om cancer 

17 nov - Styrelsemöte 

1 dec – Kattens dag 

8 dec - Styrelsemöte 

2020 

14 jan – 1:a träffen i Uppfödardiplomerings-

kursen 

21/22 mars  – SVERAKs årsmöte i Stockholm 
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