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KLUBB NYHETER
KLUBBNYHETER – VAD HAR SKETT OCH VAD
HÄNDER FRAMÖVER!

SUNDSVALLS KATTKLUBB GRATULERAR BÄSTA
KLUBBKATT 2019

Årets första nyhetsbrev och ett nytt verksamhetsår för
klubben.
Klubbens årsmöte ägde rum den 23 februari 2020 och
efter hållet årsmöte så informerade styrelsen om
kommande aktiviteter som planeras under 2020 och
näst kommande år. Närvarande medlemmar lämnade
ytterligare förslag på aktiviteter som vi ska göra vårt
bästa för att se till att dessa genomförs.
Följande aktiveter planeras:
Föreläsning om kattens reproduktion, äger rum den 17
maj, föreläsare är Ulrika Hermansson. Inbjudan
kommer från Agria Breeder club.
Under våren så kommer det hållas studiecirklar i
Studiefrämjandets regi för allmänheten och klubbens
medlemmar. Kommer att vara 2 st korta
föreläsningar/träff och de ämnen som kommer tas upp
är;
•
•
•
•
•
•

Att tänka på när jag ska köpa katt, allmän skötsel,
aktivering
Innekatt resp. utekatt- vad ska jag som ägare tänka
på, olika miljöer
Hur blir jag en bra kattägare, allmän kattskötsel
Kattskötsel 2.0 - foder, hälsa, 1:a hjälpen
kattapotek
Beteende - Varför gör min katt så?
Den unga katten resp. den gamla katten

Under hösten så kommer det hållas en föreläsning, i
samarbete med Burma klubben, om FIP och det
senaste inom forskningen om FIP.
Det planeras även för att ha en träff där vi medlemmar
ger varandra tips på hur man piffar katten/katterna
inför utställning.

IC SE*Hippolyte's Infinity Iconic Esprit, JW (Svart perser)
Uppfödare och ägare:
Agneta & Ulf Sellgren, SE*Hippolyte's

Ytterligare föreläsningar som planeras är;
Hjärt & Lungräddning hos katt
Avel, population och genektik
Kattens tänder
Kattens kost, specialkost m.m.
Nybörjare på utställning, hur går en utställning till?
Klubbmästerskap/utställningsträning
Det kommer lämnas information allt eftersom planeringen blir
klar. Vi kommer inte hinna alla under 2020, utan en del
kommer 2021.

NYHETER FRÅN SVERAK
Styrelsen gick också igenom materialet till förbundets
årsmöte som hålls den 21 – 22 mars i Stockholm. SVERAK’s
årsmöte kommer att livesändas så du som medlem har
möjlighet att följa med om vad som sägs och beslutas. Vill du
läsa årsmöteshandlingarna så hittar du dem här:
https://www.sverak.se/om-sverak/sveraks-arsmote/
Har du synpunkter på något av det som kommer att tas upp på
kommande förbunds årsmöte, så hör av dig till ordförande via
mail och meddela oss din åsikt.
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Caroline Röding
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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/

KOMMANDE UTSTÄLLNING 2021
Under året kommer det dras igång planeringsmöten för vår
jubileumsutställning 22 - 23 maj 2021.
Information kommer ut via e-post, via FB och hemsidan när
dessa träffar äger rum.
Vi hoppas att många medlemmar kan komma och meddela
vad just Du kan jobba med.
Är du ny i kattvärlden, så är du speciellt välkommen till
klubbens träffar. Då får du möjlighet att träffa andra katt
tokiga människor.

Snabbfakta:
2020
29 mars - Styrelsemöte
21/22 mars – SVERAKs årsmöte i Stockholm
19 april - Styrelsemöte
April/Maj – 6 st föreläsningar i samarbete med
Studiefrämjandet.
17 maj - Styrelsemöte
14 juni - Styrelsemöte

Klubbens hemsida hittar du via denna länk:
www.sundsvallskattklubb.se

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

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

