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KLUBB NYHETER 
 

 

ÅRSMÖTE 28 FEBRUARI! 

 

Gick av stapeln den 28/2. Årsmötet hölls i 

Hagaskolans Matsal och börjar kl 13.00. 

Efter att årsmötet var avklarat så kom Ulrika och Ylva 

och visa upp hur du kan aktivera din katt och gav oss 

tips på hur man kan bygga egna klösmöbler m.m. Vi 

delade ut diplom och priser till vinnande SUK klubb 

katter 2015. Klubben bjöd en lättare förtäring, då 

kvarvarande medlemmar kunde mingla runt. 

 

Sundsvalls kattklubbs styrelse består av följande 

personer: 

Ordförande  Roseanne Forslund 

Vice Ordförande Caroline Jonsson 

Kassör   Agneta Jonsson 

Sekreterare  Bernt Olsson 

Ledamot  Glenn Sjöbom 

Ledamot  Magnus Lundin 

Ledamot  Linda Larsson 

Suppleant  Susanne Svelander 

Suppleant   Henrik Grankvist 

 

Övriga funktionärer: 

Avels sekreterare Monica Byström 

Utst. sekreterare Kim Källström 

Webbmaster  Eva Johansson 

Valberedning  Annika Kiel Olsson 

Valberedning  Kicki Eriksson 

Revisor   Håkan Lindén 

Revisor suppleant Anitha Magnusson 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SE*Kakkoï Bure åker Catmobile 
(blåtigré-vit La Perm långhårig)  

Ägare: Erica Håkansson 

 
KLUBBNYHETER – VAD ÄR PÅ GÅNG! 
 
SUKs kommande utställning aug 2016 
Utställningsarbetet är i full gång. Vi har haft tre st 

utställningsmöten och det fjärde är planerat till 26 maj kl 

18.30. 

 

Vi behöver hjälp med medlemmar som bakar till vårt café. Är 

alltid uppskattat av utställare att kunna köpa hembakt 

fikabröd. 

Vi behöver även några som kan jobba med hygien/sanitet. Det 

innebär att man ser till att det finns sprayflaskor till domare 

och assistenter, till veterinär incheckningen – att dessa fylls på 

efter panelen på lördag eftermiddag. Arbetsgruppen håller 

även koll på toaletterna, fyller på papper, tvål och tömmer 

sopsäckar efter lördagens panel och naturligtvis ihop plock på 

söndagen efter hållen utställning. 

 

Vi behöver folk till informationen som kan sälja lotter och 

svara på frågor från utställare och publik. 
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Vi behöver även medlemmar som kan jobba under 

utställningshelgen med att ha lite koll på de 

barnaktiviteter som planeras. Detta är inte något 

fysiskt arbete, utan mer övervakning. 

 

Vi har även andra grupper där det behövs folk till 

och jag uppmanar er att kom på nästa möte för att 

se vad ni kan hjälpa till med. 

RAPPORT FRÅN 

STYRELSEMÖTET 
 

Rapport från senaste styrelsemötet: 

 
Inbjudan är klar, vi avvaktar bara besked 

gällande special för SBI (Helig Birma). 

Förfrågan kom in från medlem med önskemål 

om att hålla en special för Helig Birma. 

 

Vi tog även beslutet att skicka två delegater, 

samt avelssekreteraren till förbudets årsmöte. 

SVERAK’s årsmöte hålls helgen 19 – 20 

mars i Göteborg. 

 

Vi tog även beslutet att skicka in vårt bidrag 

till den tävling som Royal Canin utlyste på 

SVERAK’s årsmöte 2015.  

 

KATTSAND 

Har precis beställt en pall med sand så 

hör av dig om du är intresserad av att 

köpa säckar. 

 
BÄST I NORR (tävlingen som alla 

utställare kan delta i) 

 

Under många år så har klubbarna i Norr haft en 

tävling som heter Bäst i Norr. Då vi är 

begränsade till att åka på många utställningar 

pga. avstånd, så har 8 kattklubbar gått samman 

och har denna tävling. Under många år så har 

Rithwa Nygren hållit i och sammanställt de 

inskickade resultaten. Men nu är det dags för 

henne att lämna facklan vidare. Alla utställare 

som deltagit på någon av följande kattklubbar 

utställning kan delta: Björkstakatten, 

Örnsköldskatten, Storsjökatten, 

Medelpadskattklubb, Sundsvalls Kattklubb, 

Norrskenskatten, Hälsingekatten och Solkatten. 

Du kan läsa mer på www.bastinorr.se 

 

Vi söker nu någon som kan ta över facklan från 

Rithwa och sammanställa resultaten. 

 

KATTSNACK – KLUBBENS 

MEDLEMSTIDNING 

 

Har vi någon som är intresserad av att göra vår 

medlemstidning Kattsnack! 

 

Hör av dig till oss i styrelsen! 

 

Hoppas vi ses den 26 maj! 

 

 

Sundsvalls Kattklubb 

c/o Bernt Olsson 

Nackstavägen 22 A 

853 52  Sundsvall 

Vi finns på webben! 

Besök oss på: 

www.sundsvallskattklubb.se 

Facebook: SUK - 

Sundsvallskattklubb 

http://www.bastinorr.se/
http://www.sundsvallskattklubb.se/

