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KLUBB NYHETER

KLUBBNYHETER – VAD HAR SKETT OCH VAD
HÄNDER FRAMÖVER!
Närmast är klubbens årsmöte som i år hålls den 25
februari, kl 15.00 och lokalen är Café Akvariet i Timrå
Simhall. Kallelse och alla handlingar är utsända med
e-post till samtliga medlemmar.
Saknar du årsmötes handlingar så tag omgående
kontakt med ordförande via telefon eller mail.
(070-2292075 alt ordforande@sundsvallskattklubb.se)
Efter hållet årsmöte så sker prisutdelning i Årets SUK
katt 2017 samt att klubben bjuder på lättare förtäring.
För att vi ska veta hur många som kommer och åter, så
vill vi att du anmäler dig, senast 20 feb, till Linda
Larsson. Anmälan sker genom mail till
sekreterare@sundsvallskattklubb.se
Nu drar vi också igång med arbetet på allvar för vår
kommande utställning. I snabbfakta rutan så finns alla
datum uppskrivna när vi har utställningsmöte. Håll
alltid koll på hemsidan resp. FB sidan ifall det blir
ändringar gällande lokal, tid eller datum. Normalt så
startar träffarna kl 18.30.
Klubben har fått en ny avelssekreterare. Det är
Caroline Röding som du som uppfödare ska skicka in
dina handlingar till, såsom kullregistrering, ansökan
om stamnamn m.m. Caroline når du på mailadress:
caroline@sundsvallskattklubb.se
Hennes adress och telefonnummer hittar du på
klubbens hemsida, på sidan styrelse och funktionärer.

Tintomara's Conchita (brun burma)
Ägare: Helena Strömberg

VAD ÄR PÅ GÅNG!
Närmast i tiden så är det klubbens årsmöte den 25 februari, i
Café Akvariet, Timrå Simhall.
Den 28 februari så drar vi igång med utställningsmöten för
planering av arbetet med klubbens utställning 2018.
Känner du att det finns ett område redan nu som du kan tänka
dig jobba med före/under eller efter utställningen så hör av
dig till någon i styrelsen.
I mitten av februari så kommer även alla handlingar ut till
förbundets (SVERAK) årsmöte, som i år äger rum i Örebro
den 17 – 18 mars.
Som medlem, ta dig gärna tid att läsa igenom de skrivelser
och motioner som är inlämnade till förbundets årsmöte. Kan
finnas motioner som har stor betydelse för dig som
medlem/uppfödare.
Har du synpunkter på något som står i årsmöteshandlingarna
för förbundet så skriver du in dem till klubbens ordförande
(ordforande@sundsvallskattklubb.se).
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Förändringar i valberedningen

Nya café träffar planeras till våren.

Det har skett en förändring i valberedningen pga att en
av de valda funktionärerna blivit nominerad till post
inom styrelsen, så därför har Krister Björklund lämnat
posten som valberedare.

Vi kommer att fortsätta med café träffarna under våren och
datum kommer att presenteras dels på hemsidan och på
klubbens FB sida.

Som medlem kan du fortfarande lämna
nomineringsförslag till poster inom styrelsen. Följande
poster är uppe för omval:
Ordförande, 2 st ledamöter och 2 suppleanter.
Dessutom har vi ett fyllnadsval på en ledamot att göra.
Skicka in dina nomineringsförslag till
valberedning@sundsvallskattklubb.se eller hör av dig
till Robert Svensson på 076-812 75 05.

Har du inte varit med på någon av höstens café träffar – tag
tillfället i akt och komma på en fika och bara surra katt. Kan
det bli bättre?
Mer information kommer längre fram så håll utkik på
hemsidan, i din mailbox och Facebook sidan.
Du har väl gått in och gillat klubbens Facebook sida? Då får
du som medlem snabbt information om vad som händer inom
klubben.
Här har du länken:
https://www.facebook.com/Sundsvalls-Kattklubb1020564721396650/

Snabbfakta:
25 feb – SUK’s årsmöte
28 feb – utställningsmöte
17/18 mars – SVERAKs årsmöte i Örebro
26 mars – utställningsmöte
26 april – utställningsmöte
28 maj – utställningsmöte
19 juni – utställningsmöte
26 juli - utställningsmöte

Sundsvalls Kattklubb
c/o Linda Larsson
Sjömansvägen 3
854 61 Sundsvall

Nu hoppas vi att snöandet är klart för denna säsong och att
vårsolen börjar lysa och värma.

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

