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Klubbens årsmöte hölls den 22 februari 2015 och nya 

styrelsen blev: 

Roseanne Forslund – Ordförande 

Caroline Jonsson – Vice Ordförande 

Linda Larsson – Sekreterare 

Agneta Jonsson – Kassör 

Magnus Lundin – Ledamot 

Glenn Sjöbom – Ledamot 

Kim Källström – Ledamot och utställningssekreterare 

Susanne Svelander – Suppleant 

Anna Ojala – Suppleant 

 

Övriga funktionärer: 

Monica Byström – avelssekreterare 

Eva Johansson – webb redaktör 

Håkan Lindén – Revisor 

Anitha Magnusson – Revisorssuppleant 

Sanna Wallin – Valberedning 

Annika Kiel-Olsson – Valberedning 
 

 

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att 

undersöka och ta ställning till klubbens 

medlemstidning Kattsnack. Styrelsen har tittat 

på kostnaden för att trycka tidningen och portot 

samt klubbens möjligheter till att intäkter under 

2015.  

Eftersom vi inte kommer att arrangera en 

utställning under detta år och därigenom inte får 

in några extra pengar till klubben, så tog 

styrelsen beslutet att inte göra någon 

medlemstidning under 2015 utan att vi istället 

skickar ut medlemsbrev med information om 

vad som är på gång i klubben.  

Vi vill tacka Elisabeth Keidser för hennes 

arbete som hon lagt ner för att göra klubbens 

medlemstidning. 

Vi tackar även de ledamöter och suppleanter 

som avslutade sina uppdrag i samband med 

klubbens årsmöte 22 februari 2015.  

 

KLUBB NYHETER 

RAPPORT FRÅN STYRELSEMÖTE 5 MARS 

S*Timeda's Uma 
(svartsköldpadds/vit norsk skogkatt) 

Ägare: Sofia Larsson 
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Vad är på gång? 

Styrelsen har fick ett förslag från en medlem, 

Ing-Marie Lundin, om vi kunde göra en träff 

som riktar sig mer mot vanliga kattägare. Och 

som ett resultat av detta så kommer klubben att 

i samråd med Sundsvalls Djurhem, Agria och 

Real Gymnasiet att anordna två kvällar där 

allmänheten kan komma med sina katter. 

Det vi erbjuder under denna kväll är allt från 

hjälp med kloklippning, besiktning av kattens 

hälsa, få hjälp med t ex färgbestämning, få 

allmänna skötselråd, få lite tips om foder, 

giftiga växter m.m. Vi kommer även göra 

reklam för klubben och informera om vad 

SVERAK står för. 

Sundsvalls Djurhem informera om hur man går 

tillväga om man hittar en hemlös katt, samt 

deras viktiga arbete. 

Agria informera om vikten av att ha en 

försäkring på sin katt. 

Första träffen kommer att ske den 7 maj. 

På den andra träffen så kommer vi ha 2 – 3 

huskatter där vår domare Glenn Sjöbom 

kommer att berätta lite om standarden för 

huskatter på en utställning. 

Vi kommer även berätta hur man går tillväga 

om man vill ställa ut sin huskatt, vad som krävs 

osv. 

 

Under båda dessa kvällar kommer klubben att 

bjuda på fika! 

Sundsvalls Kattklubb 

c/o Linda Larsson 

Sjömansvägen 3 

854 61 Sundsvall 

Vi finns på webben! 

Besök oss på: 

www.sundsvallskattklubb.se 

Facebook: SUK - 

Sundsvallskattklubb 

Är du intresserad av att 

lära dig att bli assistent? 
 

SVERAK kommer att genomföra 

utbildning av assistenter på tre orter i 

Sverige under detta år, varav 1:a äger rum i 

Sundsvall den 10 maj. 

 

Utbildningen kommer att ske i 

Studiefrämjandets lokaler på Storgatan 52 

B. Tider och hur man anmäler är i 

dagsläget inte klart, men är du intresserad 

så håll ögonen öppna.  

 

Mer information kommer så fort alla 

detaljer är klara.  

SVERAK’s årsmöte 2015 
Information från SVERAK och årsmötet 

kommer i nästa nyhetsbrev! 

http://www.sundsvallskattklubb.se/

