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KLUBB NYHETER 
 

KLUBBNYHETER – VAD HAR SKETT OCH VAD 
HÄNDER FRAMÖVER! 
 
Förändringar har skett i styrelsen. Marie Carlberg har 

valt att lämna sitt uppdrag som sekreterare och ny 

sekreterare har valts inom styrelsen. Det är Cecilia 

Stensdotter-Sahlin som är klubbens sekreterare nu. 

 

Kommande årsmötet kommer att pga rådande 

situationer att hållas digitalt. Datum är satt till den 28 

februari 2021 och styrelsen kommer att ta fram en 

mötesrutin för det digitala mötet. Den kommer att 

skickas ut tillsammans med samtliga 

årsmöteshandlingar. 

 

Under december månad så kommer kassören att skicka  

ut en faktura för medlemsavgiften för 2021, 

undantaget för de medlemmar som erlagt sin 

medlemsavgift efter 1 oktober 2020. 

 

Nu har även flytt skett från vår lokal vi hade i Timrå 

till en ny lokal på Gärdehov. Så nu har vi alla prylar 

nära utställningshallen. 

 

50-Års Jubileumsutställning 2021 

 

På styrelsemötet den 13 december så tog styrelsen 

beslutet att inte arrangera utställning i maj 2021 pga 

rådande Covid-19 pandemi. MEN vi har bokat ett 

datum senare på året, 6 – 7 november 2021, och 

hoppas att vi kan genomföra vår jubileumsutställning 

då. 

 

Så nu har vi bra med tid på att planera för en superskoj 

utställningshelg! 😊  

 

Det kommer att hållas fler utställningsmöten, men hur 

formen blir (utomhus eller digitalt) får vi återkomma 

till. 

 

Är detta med utställning något helt nytt för dig och om 

du ny i kattvärlden och i vår klubb, så tag kontakt med 

ordförande och fråga vad just du kan arbeta med. 

 

Områden som behöver folk är; 

 Lotteriet – avlösning och sälja lotter 

 Entrén – sitta och ta betalt av besökare 

 Informationen – avlösning och hjälp under 

dagen 

 Prisrummet - avlösning och hjälp under 

dagen och vid panelen 

 Hygien – hjälpa till med att hålla rent och 

snyggt i hallen, toaletter m.m. 

 

IC S*Leopardettes Nonstop (svartspotted bengal) 

Uppfödare och ägare: Caroline Röding, S*Leopardettes 

 Bur och hall – hjälpa utställare på morgonen att hitta 

till rätt bur, fixa med lite allt möjligt gällande hallen. 

 Mat och fika – avlösning och hjälpa till vid caféet, 

funktionärs och domar lunchen samt hjälp under 

dagen. 

 Nybörjarservice – hjälpa nya utställare på morgonen 

och under dagen så de får hjälp med hur en utställning 

går tillväga. Här behöver vi någon med erfarenhet av 

utställning. 

 

Föreläsningar m.m. 
SVERAK har ett erbjudande från ICatCare om utbildningar, 

detta skriver de på deras hemsida. 

 

ERBJUDANDE TILL VÅRA MEDLEMMAR 
iCatCare har under december månad ett erbjudande till 
våra medlemmar, om ni beställer någon av nedanstående 
kurser under december får ni 20% rabatt. Båda kurserna är 
på engelska. Rabattkoden får ni genom att kontakta er 
kattklubb. 

iCatCare är en stor och världsomfattande organisation. Flera 

känner säkert igen ISFM (International Society of Feline 

Medicine) som är iCatCares veterinärdel. Det är även den 

organisation som certifierar kattvänliga veterinärkliniker som 

då blir en ”Cat Friendly Clinic”. 

Kurserna som erbjudandet gäller är båda omfattande i 5 

moduler, hålls på engelska. När man köpt dem så har man 6 

månader på sig att gå igenom dem. 

Cat Care for Life: An Introduction to Feline Health” Här tar 

man upp bla, förebyggande vård, sjukdomar (både 
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smittsamma och icke smittsamma), medicinering och 

första hjälpen, foderlära och beteende 

Getting to know your cat: An introduction to feline 

behavior” Här tar man upp bla kattens domesticering, 

sinnen och kommunikation, välfärd och känslor, hur 

man gör sitt hem ”kattvänligt och beteenden som 

orsakar problem. 

 

iCatCare har också ett erbjudande som ger dessa två 

kurser extra fördelaktiga just nu, de har ett paketpris 

som innebär 25% rabatt på kurserna. 

Länk till kursen om hälsa: 

https://icatcare.org/event/cat-care-for-life-an-

introduction-to-feline-health/ 

 

Länk till kursen om beteende: 

https://icatcare.org/event/getting-to-know-your-cat/ 

 

Länk till paketerbjudandet: 

https://icatcare.org/event/an-introduction-to-feline-

behaviour-and-health-course-bundle/ 

KLUBBENS HEMSIDA 
 

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 i arbetsgruppen för att utveckla 

nya hemsidan avseende dess innehåll m.m. Hör av 

dig till vår ordförande. 

 

 

 

 

 

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 

 

Medlemsvärvarkampanj! 

 

Du har väl inte missat att klubben har en tävling där du tävlar 

om ett gratis medlemskap 2022 alt gratis utställning för 2 st 

katter på kommande utställning 2022. 

 

Kom ihåg att medlemsavgifter som betalas efter 1 oktober 

gäller även kommande år, dvs i detta fall för hela kalenderåret 

2021. 

 

När du värvat en medlem, så skicka ett mail till vår kassör, 

meddela vem du värvat och när den personen betalar in 

medlemsavgiften så registreras 1 poäng på dig. Vår kassör har 

mailadressen: kassor@sundsvallskattklubb.se  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Sundsvalls Kattklubb 

c/o Cecilia Stensdotter Sahlin 

Torsdagsv. 26 
863 34 Sundsbruk 

Vi finns på webben! 

Besök oss på: 

www.sundsvallskattklubb.se 

Facebook: Sundsvalls Kattklubb 
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