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Delegater från klubben var detta år Linda 

Larsson och Roseanne Forslund samt Glenn 

Sjöbom var med som åhörare. 

Efter fastställande av röstlängder m.m. så 

började själva mötet. Verksamhetsberättelsen 

för året 2014 gicks igenom och klubbades. Även 

ekonomiska resultat och budget för 2015 gicks 

igenom. 

Motionsluntan var inte så diger detta årsmöte 

och resultatet blev följande; 

M9/2014 – Bifall 

M10/2014 – Bifall 

M11/2014 – Dragen av motionsställare 

 

2015 

M1 – Bifall 

M2 – Dragen 

M3 – Bifall 

M4 – Bifall 

M5 – Bifall 

M6 – Avslag 

M7 – Avslag 

M8 – Avslag 

M9 – Avslag 

M10 – Bifall 

M11 – Avslag 

M12 – Bifall 

M13 – Avslag 

M14 – Bifall, blev omedelbart justerad 

M15 – Bifall, blev omedelbart justerad 

M16 – Dragen 

M17 – Bifall 

 

Motioner gick ut till alla medlemmar via e-

post, finns även att läsa på SVERAK’s 

hemsida. 

 

Gällande M10 så är denna motion viktig för oss 

alla – mer om denna kommer i nästa 

nyhetsbrev. 

Övrigt så firar SVERAK 60 år i år. 

De kommer också att under maj lansera en ny 

layout på hemsidan, nyhet som kommer under 

året är att uppfödare kommer att kunna lägga 

ut annons på sina kattungar via förbundets 

hemsida. 

 

De kommer även att lasera sig själva på 

Facebook. 

 

  

 

RAPPORT FRÅN SVERAKS ÅRSMÖTE 21 – 22 MARS 2015 

Kane (CH S*East Aurora's Black 
Diamond) (bruntabby/vit Maine 

Coon) 
Ägare: Eva och Göran Johansson 
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Vad är på gång? 

Närmast har vi ”Happy Cat” kväll den 7 maj 

kl 18.00 där allmänheten får komma med sin 

katt/katter, få tips och hjälp rörande sin katt 

m.m. Själva inbjudan ligger ute på klubbens 

FB sida och hemsida. Sprid den på din 

arbetsplats, matbutik m.m. så vi når ut till 

allmänheten. 

Detta är ett samarbete med REAL Gymnasiet, 

Agria, Studiefrämjandet och Sundsvalls 

Djurhem. 

 

Den 10 maj är det SVERAK’s assistentkurs 

och denna äger rum i Studiefrämjandets 

lokaler, Storgatan 52 B. 

 

World Winner i Malmö 

Skulle du vilja åka ner på World Winner i 

Malmö som äger rum i slutet av oktober 2015. 

Klubben kommer att ordna med transport ner 

och hem. Vi har förhandsbokat 10 st enkla 

rum och 10 st dubbelrum på Scandic Hotell St 

Jörgen – fredag till söndag. 

Enkelrum kostar – 1 000 kr/natt  

Dubbel rum kostar – 1 100 kr/natt för 2 pers. 

Kommer att komma en separat inbjudan till 

detta inom kort. 

Anmälan är bindande. 

 

 

 

 Sundsvalls Kattklubb 

c/o Linda Larsson 

Sjömansvägen 3 

854 61 Sundsvall 

Vi finns på webben! 

Besök oss på: 

www.sundsvallskattklubb.se 

Facebook: SUK - 

Sundsvallskattklubb 

Rapport från senaste styrelsemötet: 

 

Vi jämförde två olika utställningslokaler 

med olika fördelar och nackdelar. Vi tittade 

lite närmare på Hotell Södra Berget och 

Nordic Hallen. Nordic Hallen visade sig ha 

fler fördelar. 

Nästa steg blir att hitta en helg som vi kan 

ha som SUK helg i utställnings-

sammanhang. 

 

Ny rutin från SVERAK 

Vill du få in din katts titel i stamtavlan så 

måste du skanna/kopiera in alla 

bedömningssedlar tagna fram till titeln, 

skicka till vår utställningssekreterare Kim 

Källström som skickar vidare in till 

SVERAK. 

 

Ny medlem 

Som ny medlem i klubben så blir du 

tilldelad dig en fadder i klubben. Din 

fadder kommer att ta kontakt med dig, 

bjuda in dig till klubbaktiviteter. Nu 

fördelas detta ut på styrelsen, men känner 

du som erfaren medlem att detta är något 

som du kan hjälpa till med, tag kontakt 

med Agneta Jonsson, vår kassör. 

 

 

 

KLUBB NYHETER 

http://www.sundsvallskattklubb.se/

