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KLUBB NYHETER
KLUBBNYHETER – VAD ÄR PÅ GÅNG!
Vår ledamot Magnus Lundin har avtalat med sin
arbetsgivare att vi får, utan kostnad, tillgång till en
klubblokal samt förråd i Timrå Simhall.
Klubblokalen ska fixas i ordning lite först och piffas
upp, men sedan så kan vi ha medlemsträffar där, café
kvällar med dropp in. Vi har även möjlighet att låna
större lokal om vi ska ha någon föreläsare eller annan
aktivitet som kräver större lokal.
Lokalen ligger i Timrå Simhalls fastighet, ingången är
precis till höger om Sibylla på hörnet.
Vi är väldigt glada över denna möjlighet och riktar ett
stort tack till Magnus Lundin! 

N*Spellbound's Trötta Lilla Gubben
(rödsilvertabby-vit maine coon)
Ägare: Zandra Lindstein

Klubben utställning 2016

Så året utställning ger ett ekonomiskt tillskott till klubben som
vi kan hitta på roliga medlemsaktiviteter för, för detta ska gå
er tillgodo!

Först och främst vill styrelsens rikta ett stort tack till
alla som har varit inblandade med arrangemanget,
jobbat och slitigt för att det ska bli lyckat.

Vi har fått in önskemål från en medlem om gemensam resa
till SW i Trondheim 2017 och detta håller vi på att planera.

Det har kommit in kommentarer från utställare som
tackar för en väl genomförd utställning och kommer
med glädje tillbaka. Även domarna var väldigt nöjda
med den service som vi som klubb gav dem. Och detta
är viktigt för oss som klubb, att detta sprider sig som
ringar på vattnet och att utställare och domare väljer
att komma till våra utställningar.
Tänkte vi skulle ge lite feedback vad utställningen
betyder för klubben och oss medlemmar.
Under helgen så hade vi besök av ca 600 besökare och
entrén drog in 19 115 kr, våra lotterier drog in 14 241
kr, café och grillen drog in 18 455 kr. Till detta så var
det många som betalde med kort alt swish – 26 349 kr.

Om det är något som ni tycker att detta skulle vi vilja att
klubben tittar på eller arrangerar, kan vara allt från kurser,
föreläsningar, medlemsträffar m.m. Skicka in eller ring till
någon av oss i styrelsen och lämna dina förslag.

OBS – vi kommer att ha ett uppföljningsmöte där vi går
igenom utställningen, vad vi ska förändra, vad som var
bra m.m.
Vi träffas den 25 sept. kl. 14.30 i klubblokalen Timrå!
INNEHÅLL
KLUBBNYHETER
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RAPPORT FRÅN
STYRELSEMÖTET
Rapport från senaste styrelsemötet:
Efter ett sommar uppehåll så hade vi möte den
1 september, där vi bl. a gick igenom
ekonomiska utfallet rörande utställningen. Vi
pratade även hur vi kan förbättra oss i olika
rutiner och bokade in ett avstämningsmöte för
utställningen till den 25:e september.
För att det inte ska bli något missförstånd när
vi får nya medlemmar så kommer vi skriva i
ordning några punkter på vad vi som klubb
förväntar oss av våra medlemmar. Detta
kommer att publiceras i detta nyhetsbrev, på
hemsidan och på vår FB sida när det är klart.
Även om vi precis har landat efter vår
utställning 2016 så börjar planering och
arbetet inför utställningen 2017 nu under
hösten. Det kommer att komma ut en kallelse
till er medlemmar när första mötet drar igång.

KATTSAND
Sanden som beställdes till utställning gick iväg
med en rasande fart, så hann du inte med
förboka antal säckar så plockar vi hem en till
pall. Skicka ett mail
(ordforande@sundsvallskattklubb.se) eller ring
070-229 20 75.
UPPFÖDARE
Är du uppfödare i klubben eller om du blivit
diplomerad SVERAK uppfödare och vill synas
på klubbens hemsida!
Skicka då ett mail med information till vår
webmaster Eva Johansson,
webmaster@sundsvallskattklubb.se
VALBEREDINGEN
Vet du av någon som kan vara intresserad av
styrelsearbete! Skicka in ditt/dina förslag till
valberedningen Kicki Eriksson och Annika
Kiel Ohlsson,
valberedning@sundsvallskattklubb.se
Ha en fortsatt skön höst!

Sundsvalls Kattklubb
c/o Bernt Olsson
Nackstavägen 22 A
853 52 Sundsvall

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

