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KLUBB NYHETER
KLUBBNYHETER – VAD HAR SKETT OCH VAD
HÄNDER FRAMÖVER!
Den 9 november så hölls en föreläsning, där Patricio
Rivera från Vettris i Sundsvall pratade om cancer hos
djur. Trots det tunga ämnet så var det en mycket
givande föreläsning.
Det vi ägare kan göra, om vi upptäcker en knöl, är att
tidigt ta kontakt med en specialist på onkologi. Patricio
Rivera är en av de ledande i Sverige på det området.
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2019 att utse
personer som ska ingå i valberedningen. Styrelsen kan
nu presentera klubbens valberedning. Den består av
Maria Bäck Lindgren, Agneta och Ulf Sellgren.
Vill du som medlem nominera medlemmar till valbara
poster inom klubben så kan du skicka ett mail till
valberedning@sundsvallskattklubb.se.
Klubbens kommande årsmöte är bestämt till den 23
februari 2020. Kallelse och handlingar kommer att
sändas ut till alla medlemmar i början av februari.
KATTENS DAG
Som vi tidigare skrivit så firas kattens dag den 1:a
advent (1/12) över hela Sverige. Vi i klubben kommer
tyvärr inte kunna arrangera något gemensamt firande,
där medlemmar kan visa upp sina katter.
Kommande utställningar i SUK
Nu är det bokat utställningsdatum för 2021, 2022 och
2023.
Vår 50-års jubileums utställning kommer att äga rum
den 22 – 23 maj 2021 – så spika in det datumet redan
nu. Vi är i full färd att planera upplägget för
utställningen, men helt klart är att det kommer bli ett
ordentligt firande.
År 2022 är datumet 18 – 19 juni bokade och år 2023 är
det datum 3 – 4 juni.

Föreläsning om cancer med Patricio Rivera,
veterinärmedicinedoktor onkologi

Arbetsgruppen för klubbens 50-års jubileum
Klubben har en arbetsgrupp som jobbar med lite olika förslag
och förslag och bidrag är välkomna. Gruppen består av Anitha
Magnusson, Robert Svensson och Roseanne Forslund
Idéförslag från medlemmar – meddela oss i styrelsen!
Vad önskar du som medlem i SUK få ut av ditt medlemskap?
Skicka dina tankar/synpunkter till någon i styrelsen.
Skulle du vilja ha någon form att träffas, exempel café
kvällar, för att prata katt mm. Hör av dig till någon i styrelsen
i så fall. Så får styrelsen titta på det.
Är du uppfödare och vill du presentera ditt stamnamn med
kontaktuppgifter på klubbens hemsida. Ta kontakt med
klubbens webmaster Eva på mailadress:
webmaster@sundsvallskattklubb.se
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VAD ÄR PÅ GÅNG!
Glöm inte bort att anmäla dig till studiecirkeln
Uppfödardiplomering, senast den 8 december.
Som ni kunnat se, hoppas vi, på klubbens FB sida och
hemsida så drar vi igång med en studiecirkel för
uppfödardiplomering den 14 januari 2020. Cirkeln
omfattar 7 träffar och ev. en åttonde träff om man vill
skriva provet gemensamt. Anmälan till studiecirkeln
sker genom att du skickar mail till klubbens kassör,
senast den 8 december 2019:
kassor@sundsvallskattklubb.se

Här har du länken:
https://www.facebook.com/Sundsvalls-Kattklubb1020564721396650/
Klubbens hemsida hittar du via denna länk:
www.sundsvallskattklubb.se

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
ÖNSKAR VI ER ALLA

Det är dags för att anmäla sin katt till Årets SUK katt.
Hur du gör och vad du ska skicka in kommer att
presenteras i ett separat mail.
Susanne Svelander håller i och sammanställer
poängberäkningen. Presentation av vinnarna sker på
klubbens årsmöte.
Under december så kommer det sändas ut, till din
mail, en avi avseende medlemsavgiften för 2020. Om
du är under 25 år, skicka ett mail till vår kassör
(kassor@sundsvallskattklubb.se) och meddela detta så
du får rätt avgift på avin. Ni medlemmar som redan
betalat avgiften för 2020 kommer inte att få någon avi.

NYHETER FRÅN SVERAK
SVERAK har sänt ut ny version av fodervärdsavtal på
remiss till alla klubbar. Bifogat detta nyhetsbrev finns
det nya utformade avtalet som de vill ha in synpunkter
på. Vi uppmanar alla att läsa igenom det och lämna in
era synpunkter till styrelsen senast den 7 december, så
vi kan behandla dessa på styrelsemötet den 8
december.
Du har väl gått in och gillat klubbens Facebook
sida? Då får du som medlem snabb information om
vad som händer inom klubben.

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

Snabbfakta:
2019
1 dec – Kattens dag
8 dec - Styrelsemöte
2020
14 jan – 1:a träffen i Uppfödardiplomeringskursen
21/22 mars – SVERAKs årsmöte i Stockholm
April/Maj – 6 st föreläsningar i samarbete med
Studiefrämjandet.

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

