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KLUBB NYHETER 
 

KLUBBNYHETER – VAD HAR SKETT OCH VAD 
HÄNDER FRAMÖVER! 

 

Nu var det ett tag sedan detta nyhetsbrev damp ner i er 

mailbox. Mycket av min tid har gått åt att fixa inför 

utställningen och det har kommit fram ett behov att 

göra en årsplanering så att inte något glöms bort, då 

det är en del hålltider som måste hållas. 

Sedan förra nyhetsbrevet så har vi haft både 

styrelsemöten, träff för nya medlemmar och café kväll. 

 

Café kvällen var mycket trevlig. Det bjöds på hembakt 

fika och det pratades friskt om olika ämnen. Ser fram 

emot nästa träff den 9 september.  

 

Vi har också haft en träff för er som är helt nya i 

kattvärlden, även den mycket trevlig. Lämnades lite 

information om vad vi i klubben står för och jobbar 

mot, samt vad det innebär att vara medlem i klubben. 

De som deltog fick också möjligheter att ställa de 

frågor som var viktiga för dem. Hade du inte möjlighet 

att delta, misströsta inte, vi kommer att anordna fler 

möjligheter. 

 

Den 27 juli har vi nästa utställningsmöte och vi är 

beroende på att ni medlemmar ställer upp och arbetar 

någon/några timmar under fredagen - söndagen. Alla 

händer är viktiga och betyder mycket. På söndagen då 

vi har väldigt tjat tidsmässigt, så är det extra viktigt att 

allt flyter på.  

I ”rutan” till höger så hittar du de datum som är 

aktuella under sommaren/hösten när det gäller de 

träffar som är fastställda. 

 

GLAD SOMMAR önskar styrelsen och. 

 

 
 

 

(N) Spellbound's Trötta Lilla Gubben 
(rödsilvertabby-vit maine coon) 

Ägare: Zandra Lindstein 

funktionärer i Sundsvalls Kattklubb 

 

 

 

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 

Snabbfakta: 

27 juli – Utställningsmöte 

1 aug - Styrelsemöte 

19 – 20 aug – Kattutställning i Nordic Hallen 

9 sept – Café träff 14.00 – 15.30 

2 dec – Café träff 14.00 – 15.30 

http://www.sundsvallskattklubb.se/

