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Den 7 maj så hade klubben sin Happy Cat 

kväll, tillsammans med Real Gymnasiets 

djurvårdare, Sundsvalls Djurhem och Agria. 

Det var några kattägare som kom med sin 

katter och hade olika frågor rörande sin katt 

och skötsel. Några var intresserade av att bli 

medlem i klubben samt vill även ha huskatts 

bevis. Klubben bjöd på väldigt god hembakad 

fika, stort tack till er som hade bakat alla 

godsaker. 

Vi svarade på frågor såsom vilken färg katten 

hade, foder, miljöberikning i hemmet samt om 

skötsel och hälsa. Vår avelssekreterare, Monica 

Byström, var på plats och kunde svara på 

frågor om hur man ansöker om huskatts bevis. 

Tycker att det var en lyckad kväll och kan 

gärna tänka mig göra detta igen. 

Stort tack till alla som medverkade och hjälpte 

till! 

 

 

 

 

RAPPORT FRÅN KLUBBENS HAPPY CAT KVÄLL! 

(fotograf: Sofia Larsson) 
 

CH SE*La Vera Vita´s Amalia Tussilago  

(lilasköldpaddsmaskad helig birma) 

 
Ägare: Marie Carlberg 

Så här innan sommaren så kommer klubben att 

skicka över vårt årliga bidrag till Sundsvalls 

Djurhem. 

 

Vi kommer även att sätta in pengar som 

avtackning av avgående funktionärer till 

djurhemmet, de som inte var närvarande på 

klubbens årsmöte. 

 

Vill du som medlem hjälpa till kan du skänka 

pengar, mat, sand och katt tillbehör. 

Läs mer på www.sundsvallsdjurhem.se 



SUK’s Nyhetsbrev 
Årgång 2015, nr 3 

 

 

 

Vad är på gång? 

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. 

 

Rapport från senaste styrelsemötet: 

 

Vi pratade en hel del om vår kommande 

utställning 2016 samt vilket datum som skulle 

kunna bli bra. Kontakt är tagen med Nordic 

Hallen för att se om ”vårt datum förslag” är 

ledigt och vi får hyra hallen. 

 

Under sommaren är det uppehåll i 

styrelsemöten och nästa möte är den 6 

september. 

 

 

 
 

Sundsvalls Kattklubb 

c/o Linda Larsson 

Sjömansvägen 3 

854 61 Sundsvall 

Vi finns på webben! 

Besök oss på: 

www.sundsvallskattklubb.se 

Facebook: SUK - 

Sundsvallskattklubb 

 

Vi vill också göra våra medlemmar 

uppmärksam på att nya regler gäller vid 

resa med katt om du ska åka utanför 

Sveriges gränser. 

 

Dessa regler trädde i kraft 1 jan 2015 och 

innebär att om du ska resa med ditt djur 

måste djuret ha ett EU-Pass. 

 

Klubben håller på att kolla med de lokal 

veterinärerna om vi kan få ett klubbpris. 

 

 

 
 

Du kan läsa mer vilka regler som gäller 

exakt på Jordbruksverkets hemsida: 

www.jordbruksverket.se, 

 

 

 

KLUBB NYHETER 

http://www.sundsvallskattklubb.se/
http://www.jordbruksverket.se/

