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KLUBB NYHETER
KLUBBNYHETER – VAD HAR SKETT OCH VAD
HÄNDER FRAMÖVER!
Klubbens årsmöte närmar sig och kommer att för
första gången hållas digitalt via Teams.
Årsmötet äger rum den 28 februari 2021 kl 18.00 och
för att du, som medlem, ska kunna delta och rösta
måste du anmäla dig till årsmötet. Vi hoppas på ett
stort deltagande.
Anmäler dig gör du genom att du skickar klubbens
sekreterare ett mail om att du vill delta, detta måste du
göra senast kl 20.00 den 22 februari 2021.
Alla årsmöteshandlingar är utsända till alla
medlemmar och har du inte fått dessa så tag kontakt
med ordförande Jimmy Åsberg
(ordforande@sundsvallskattklubb.se)
Information från valberedningen
Gillar du föreningsarbete och vill vara med att jobba i
klubben. Valberedningen söker 1 ordinarie ledamot på
2 år, 2 st suppleanter på 1 år. Känner du dig manad
eller vet av någon som passar, skicka några rader till
valberedningen på mail
valberedningen@sundsvallskattklubb.se

50-Års Jubileumsutställning 2021
Vi hoppas naturligtvis att vi ska kunna genomföra vår
utställning, men här är vi i händerna på vad
myndigheter beslutar och hur vaccineringen löper på.
Vi kommer under året fortsätta att planera för
utställningen, så håll ögonen öppna via hemsidan och
via vår FB sida.
Det kommer att hållas fler utställningsmöten, men hur
formen blir (utomhus eller digitalt) får vi återkomma
till.
Är detta med utställning något helt nytt för dig och om
du ny i kattvärlden och i vår klubb, så tag kontakt med
ordförande och fråga vad just du kan arbeta med.

CH S*Aloha Popoki Lanai city
(cremeagouti-van, orangeögd maine coon)
Ägare och fotograf: Eva Johansson, S*Aloha Popoki

Medlemsvärvarkampanj!
Du har väl inte missat att klubben har en tävling där du tävlar
om ett gratis medlemskap 2022 alt gratis utställning för 2 st
katter på kommande utställning 2022.
När du värvat en medlem, så skicka ett mail till vår kassör,
meddela vem du värvat och när den personen betalar in
medlemsavgiften så registreras 1 poäng på dig. Vår kassör har
mailadressen (kassor@sundsvallskattklubb.se)
Gillar du att fota katter?
Tag chansen att fota din katt i härliga vinterbilder, sänd dessa
till vår webmaster (Eva Johansson) så kan hon lägga upp
dessa på hemsidan. Lämna information om kattens namn, ev
ras, färg och vem som tagit fotot. Webmastern har
mailadessen (webmaster@sundsvallskattklubb.se)
Är det någon som tycker om att skriva?
Då är du/ni kanske rätt person för att göra vår medlemstidning
Kattsnack. Under några år nu så har vi inte haft någon
medlemstidning, men nu då klubben ökat i antal medlemmar
så lägger vi ut en efterlysning och hoppas att någon är
intresserad. Är just du intresserat, ta då kontakt med någon i
styrelsen.
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Information ifrån förbundet
Linköpings kattklubb (LK) har tyvärr upphört per
31/12 2020. Linköpings kattklubb var en av de äldsta
klubbarna.

Nya ändringen innebär att även om kullen inte är stambokförd
via SVERAK, ska underlag för att samtliga i kullen har
certifierade stamtavlor utfärdade och biläggas ansökan, om
inget annat är överenskommet med SVERAKs
stambokföring.

Nu kan du som medlem ladda upp avelsintyg och intyg
för sin katt/katter rörande hälsostatus online via
MinaKatter.

Assistentutbildning via webb
En utbildning för assistentansvarig kommer att hållas
söndagen den 14 mars mellan 14.00 – 16.30. Inbjudan
kommer att läggas ut på SVERAKs hemsida inom kort.

Du hittar funktionen i den nya rutan ”Hälsa” som finns
inne på kattens egna sida.

Även i år så kommer SVERAKs årsmöte att avhållas digitalt.

På SVERAKs hemsida finns all information och
manualer på hur man går till väga. Du hittar den via
menyn Uppfödning och Ladda upp intyg.
Finns nya versioner av ett antal blanketter i
MinaKatter. Kom ihåg att du alltid ska använda dig av
den senaste versionen och glöm inte bort att du har
möjlighet att göra ägarbyte av katt online. Vet du inte
hur du ska göra så finns instruktioner och manual på
SVERAKs hemsida.
Ändring av krav för ansökan av diplomeringstest
Nuvarande krav på att den som ansöker om
diplomeringstest ska ha fött upp och stambokfört en
kull i SVERAK och erhållit stamtavlor på minst en
kull med kattungar.

Sundsvalls Kattklubb
c/o Cecilia Stensdotter Sahlin
Torsdagsv. 26
863 34 Sundsbruk

Jag vill ha
VÅR!

S*Bjaro’s Elara, SIB f 02 64,
Ägare/fotograf: Daniella Forslund

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

