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KLUBB NYHETER
KLUBBNYHETER – VAD HAR SKETT OCH VAD
HÄNDER FRAMÖVER!
Utställningen 2022
Vi kommer kunna genomföra vår utställning!
I och med att restriktionerna lyftes från myndigheterna
så kommer vi kunna genomföra vår försenade och
efterlängtade utställning den 18 – 19 juni 2022. Så nu
behöver vi ”all hands on deck”! Nästa utställningsmöte
kommer att äga rum den 23 februari med start kl
19.00. Du kan välja om du vill vara med på plats eller
digitalt. Mötet kommer att hållas i konferenslokalen på
Gärdet och vill du vara med digitalt så anmäl dig till
klubbens sekreterare
(sekreterare@sundsvallskattklubb.se).
Nu ska vi göra vårt bästa för att få till en kanon bra
utställning!
Medlemsavgift för 2022
De medlemmar som inte erlagt medlemsavgiften vid
slutet av februari kommer att bli bortplockade från vårt
och SVERAKs medlemsregister. Du kommer
fortfarande kunna se dina katter, som du äger, i Mina
katter men kommer inte kunna komma åt att anmäla
till utställningar eller komma åt de dokumenten med
mera som är skyddade.

SE*Mostars Beautys Kung Julius - svartspotted-vit Sibirisk katt
Ägare & fotograf: Meliha Dizdarevic Söderlund

Utmärkelsen årets SUK katt kommer att stå inne i år och åren
2020, 2021 och 2022 års utställningsresultat kommer slås
ihop och vinnarkatterna presenteras på årsmötet 2023.
Efterlysning från webmaster Eva Johansson
Kom ihåg att skicka bilder till vår webbmaster, så hon kan
lägga ut bilder på klubbens hemsida. Så greppa kameran och
ta foton. Skicka sedan din bild till
webmaster@sundsvallskattklubb.se och glöm inte bort att tala
om namnet på katten, ev ras och färg samt ägare och fotograf.

Klubbens årsmöte
Datum är 27 februari med start kl 17.00 och även här
har du möjlighet att välja om du vill vara med på plats
eller digitalt. Platsen är konferenslokalen på Gärdet i
Sundsvall och vill du vara med digitalt så mailar du till
klubbens sekreterare (se adress ovan).
På årsmötet så kommer presentation ske av vinnaren
av medlemsvärvartävlingen.

Förbundet SVERAK
Förbundet årsmötet äger rum i Örebro den 19 – 20 mars 2022.
Årsmöteshandlingar kommer finnas på www.sverak.se i god
tid inför årsmötet.
Under mars 2022 så börjar även pilotutbildningen av
SVERAKs framtagna utbildningspaket. Paketet består av två
utbildningar – Uppfödarettan och Uppfödartvåan.
Uppfödarettan kommer vara möjligt för alla som så önskar att
gå under hösten. Återkommer med mer information om när
det öppnar upp. Du behöver inte vara uppfödare för att gå
dessa utbildningar.
Uppfödartvåan kommer att lanseras under 2023.
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Vi vill också påminna om att genom att vara medlem i
en SVERAK ansluten kattklubb så finns det regler och
stadgar att följa, förutom klubbens stadgar,
Djurskyddslagen och Jordbruksverkets föreskrifter.

Hoppas vi ses eller hörs på något av klubbens kommande
möten, den 23 februari och den 27 februari.
Kom ihåg – att vill du att vi anordnar en föreläsning, träff
eller annat skoj så tveka inte att ta kontakt med oss i styrelsen.

Vi vill bl a trycka på de grundregler som gäller för
medlemmar. Grundreglerna antogs vid SVERAKs
årsmöte 2020 och tar bl a upp uppfödaretik, avelsetik,
regler som gäller vid försäljning, leverans och
överlåtelse av katt samt allmänna regler.
Under de allmänna reglerna så är det fastställt bl a att
som medlem i en SVERAK ansluten klubb så är du en
representant för seriös och god katthållning, för
kattsporten och du har ett ansvar gentemot katten, FIFe
och SVERAK och SVERAKs värderingar och
principer.
Grundreglerna handlar även om riktlinjer för
grundläggande beteende som vi har till andra såsom
kattägare, uppfödarkollegor, utställare, kattklubbar och
förbundet.
Känner du inte till dessa grundregler så vill vi i
klubben att du läser igenom dem i sin helhet.
Du har länken här till grundreglerna:
https://www.sverak.se/om-sverak/stadgar-regler/

Sundsvalls Kattklubb
c/o Cecilia Stensdotter Sahlin
Bågevägen 45 C
856 52 Sundsvall

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

