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Sundsvalls Kattklubb 

c/o Marie Carlberg 

Tallbacksvägen 12 B 

865 92 Alnö 

Vi finns på webben! 

Besök oss på: 

www.sundsvallskattklubb.se 

Facebook: Sundsvalls Kattklubb 

KLUBB NYHETER 
 

Vi skickar iväg årets sista nyhetsbrev med lite 

information ifrån SVERAK och HÄK. 

 

HÄK (Hälsingekatten) arrangerar en bussresa till 
Trondheim, Norge, till Trönderkattens utställning den 

4 – 5 april. Bussen kommer att avgå från Hudiksvall 

fredagen den 3 april vid 13-tiden. Det finns plats för ca 
30 personer plus katter i bussen. Det finns boende på 

två olika Comfort hotell i Trondheim och hemresan 

sker efter utställningens slut på söndagen. Det finns 
enkelrum, dubbel och några juniorsviter. Priset för 

bussresan kommer ligga på mellan 1 000 – 1 500 kr 

beroende på hur många som åker och hotellrummen 

ligger mellan 975 – 1475 kr/natt inkl kattavgift 
beroende på vilken typ av rum man väljer. 

Anmälan till HÄK är bindande och ska vara fullt 

betald senast den 25 mars 2020.  Anmälan gör ni till 
Katarina Eklöf (katarina63_eklof@hotmail.se). Ange 

vilket slags rum ni är intresserade av och är ni fler som 

vill bo på samma hotell anger ni det med så ska de 

göra sist bästa för att lösa det. 
Så alla SUKare som är utställningsintresserade och 

hade tänkt ställa i Norge till våren, tag tillfället i akt -

och anmäl er till denna resa. Alltid skoj att åka med 
andra utställningskamrater! 

 

Vi påminner igen om de personer som sitter i 
valberedningen och tag kontakt med dem om du är 

intresserad av föreningsarbete eller om du känner 

någon som du vill nominera.  

 
 

 

 
 

Valberedningen består av Maria Bäck Lindgren, Agneta och 

Ulf Sellgren. 

Vill du som medlem nominera medlemmar till valbara poster 

inom klubben så kan du skicka ett mail till 
valberedning@sundsvallskattklubb.se. 

 

 
Klubbens kommande årsmöte är bestämt till den 23 februari 

2020. Kallelse och handlingar kommer att sändas ut till alla 

medlemmar i början av februari. 
 

Under december så skickades det ut en avi gällande 

medlemsavgiften för 2020 och ska du ställa ut på Fräsets 

utställning i början på januari så måste medlemsavgiften vara 
betald innan utställningen. 

 
NYHETER FRÅN SVERAK 
 
Prisutdelning för ÅRETS Katt 2019 kommer att ske på 

NERK’s utställning i Örebro den 8 februari 2020. Se mer 

information på SVERAK’s hemsida 
https://www.sverak.se/2019/09/12/uppdatering-av-arets-katt-

2019/ 

 
Från 1 januari 2020 så höjs stamtavleavgiften från 200 kr till 

250 kr per katt för diplomerade uppfödare och från 300 kr till 

350 kr per katt för icke diplomerade uppfödare. Avgiften för 

registrering av kattunge äldre än 6 månader kvarstår 
oförändrat på 600 kr. 

 

Kansliet är stängt under perioden 23/12 – 3/1 och från och 
med 7 januari 2020 så är det öppet som vanligt. 
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