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KLUBB NYHETER
KLUBBNYHETER – VAD HAR SKETT OCH VAD
HÄNDER FRAMÖVER!
KOMMANDE UTSTÄLLNING 2021
Vi har påbörjat med planeringen av utställningen 2021
och vi kallar till ett utställningsmöte den 28 juni kl.
16.00, men vi träffas inte som vanligt utan vi kommer
hålla mötet utomhus på Norra Berget, vid stora scenen.
Efter mötet så kommer klubben att bjuda på grillad
korv med tillbehör för de som önskar. Anmäl ditt
deltagande så vi kan beräkna hur många korvar vi ska
grilla 😊
Vi hoppas att många medlemmar kan komma och
meddela vad just Du kan jobba med.
Vi följer Folkhälsomyndighetens regler för
sammankomster och känner du dig sjuk eller uppvisar
symptom så ber vi dig hålla dig hemma. Då kan du
meddela vår ordförande om du är intresserad av att
bidra med din arbetskraft.

SP/IC S*Bonnea's Roxie (svart burma)
Bästa Senior/Veteran i kategori III SUK 2019
Ägare: Jeanette Hedman, SE*Kattrox

KLUBBENS HEMSIDA

Är du ny i kattvärlden och i vår klubb, så är du
speciellt välkommen till klubbens träff. Då får du
möjlighet att träffa andra katt tokiga människor och få
lite mer information om vår kommande utställning
2021.

Arbete pågår med att se över klubbens hemsida och plattform.
Vi behöver uppdatera hemsidan så den får en modernare
layout samt blir anpassningsbar för mobiltelefoner/plattor och
dator. Arbetsgruppen har haft sitt första digitala möte och
fastställt vilka rubrikmenyer hemsidan ska ha och vilka
underrubriker som ska finnas där. Arbetet fortgår nu med att
se över vad som ska stå på respektive sida.

Vill du vara med att planera för det lilla extra till
vår jubileumsutställning då vi firar 50 år, hör av
dig till vår kassör.

Vill du vara med i arbetsgruppen för att utveckla nya
hemsidan avseende dess innehåll m.m. Hör av dig till vår
ordförande.

Datum: 28 juni
Tid: kl 16.00
Anmälan för maten till: vår kassör.
(mail: kassor@sundsvallskattklubb.se)

OBS! OBS! OBS! OBS!
Vi uppmanar medlemmarna att sända in bilder på sina katter i
följande kategorier. Observera att bilder på bara katten, inte
med människor med på bilden.
Utställningsbilder, Vuxna katter / kattungar
Tok/roliga bilder, Sovande katter
Skicka max 5 bilder/kategori till e-postadress:
suk@neozoo.com
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Digitala möten
Vi har några i styrelsen som ser över olika digitala
plattformar, vilken som skulle passa oss bäst och som
är användarvänligt.
Eftersom det i dagsläget är osäkert hur länge den
rådande pandemin kommer att hålla i sig, så tittar vi
om det går att genomföra någon/några föreläsningar
digitalt.
Vi söker en klubblokal
Vet du av en lokal som skulle kunna vara lämplig för
klubben? Vi behöver en lokal på ca 40 kvm med ett
förråd på ca 10 kvm.
Känner du till någon lokal som skulle kunna vara
lämplig, hör av dig till vår ordförande Jimmy Åsberg
(ordforande@sundsvallskattklubb.se)
Nya regler för hund och kattägare fr o m 15 juni
2020.
Nya regler träder i kraft fr o m 15 juni 2020 som vi
hund- resp. kattägare har att förhålla oss till.
En viktig ambition med de nya reglerna har varit att
höja kattens status. Djurägarens ansvar för att
tillgodose kattens behov blir tydligare och kravet
på katterna inte förökar sig oplanerat blir tuffare. Att
förhindra att katten förökar sig oplanerat kan ske på
olika sätt, exempelvis genom kastrering eller
sterilisering. Allt for många katter är idag hemlösa i
Sverige.
Högre krav på kunskap for att hålla en katt eller
hund
De nya reglerna, som är brett förankrade och bygger
på ny forskning, beskriver vilka behov hunden och
katten har och vilka funktioner och mål som ar viktiga
för att djuren ska må bra. Djurhållarens ansvar blir
tydligare och att det krävs kunskap for att hålla en katt
eller hund.

Sundsvalls Kattklubb
c/o Marie Carlberg
Tallbacksvägen 12 B
865 92 Alnö

Målet med de nya reglerna är att
• stärka djurskyddet for hundar och katter
• anpassa reglerna till ny kunskap och den nya
djurskyddslagen
• tydliggöra hundar och katters behov
• tydliggöra djurhållaren ansvar och krav på kompetens
• underlätta for djurhållaren följa reglerna och hantera sina
djur i vardagen.
Vill du läsa mer om de nya reglerna så kan du använda dig av
denna länk till Jordbruksverket.
http://djur.jordbruksverket.se/nyhetsrum.4.4e9a8c7a160cb216
910c6a37.html#/pressreleases/nya-regler-foer-hund-ochkattaegare3002560?fbclid=IwAR0GKEs3Sx3x7nRsYtoLFfjXIk0L4cN
HB2TcYmaG0KKSdlQ_Wik2tU9aWhw
Du har väl gått in och gillat klubbens Facebook sida? Då får
du som medlem snabb information om vad som händer inom
klubben.
Här har du länken:
https://www.facebook.com/Sundsvalls-Kattklubb1020564721396650/
Klubbens hemsida hittar du via denna länk:
www.sundsvallskattklubb.se

Snabbfakta:
2020
19 april - Styrelsemöte
17 maj - Styrelsemöte
23 juni – Styrelsemöte
28 juni – Utställningsmöte, Norra Berget
6 st föreläsningar i samarbete med
Studiefrämjandet, ev till hösten 2020

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

