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KLUBB NYHETER
KLUBBNYHETER – VAD HAR SKETT OCH VAD
HÄNDER FRAMÖVER!
Detta år kommer inte bli som vanligt, inställa
utställningar och aktiviteter till följd av coronaviruset.
Även om klubben inte genomför en utställning i år så
kommer även vi att påverkas av detta, men i mindre
omfattning naturligtvis.
De aktiviteter som vi tänkt genomföra nu på vårkanten
och i början av sommaren kommer vi få flytta fram till
ett senare datum. Vi kan i dagsläget inte säga när det
kommer bli, men återkommer när myndigheter m.m.
ger besked om när vi kan återgå till mer normalt läge.
Trots detta så kunde förbundet genomföra årsmötet,
men då i digital form. Så här kommer en liten rapport
ifrån mötet:
Det var 32 st klubbar som deltog på mötet och vi gick
igenom de handlingar som sänts ut och som finns på
förbundets hemsida.

SC & PR S*Kazol’s Fröken Jasmine
SIB ns 09 22
Ägare: Daniella Forslund

IT-utveckling i förbundet
Under 2020 så kommer förbundet att jobba med att följande
IT projekt;

De motioner som fanns fick följande utfall:
M9/19 SVERAKs stadgar 3.4 – Bifall
M10/19 SVERAKs stadgar 5.1.3 – Bifall
M11/19 SVERAKs stadgar 5.4 – Bifall
Detta var motioner som skulle tas en andra gång och berör
SVERAK’s stadgar

Motioner för vidarebefodran till FIFe
M1 FIFes och SVERAKs regler för utställning 6.1.1 - Avslag
M2 FIFes och SVERAKs regler för utställning 6.1.1 - Avslag
M3 FIFes och SVERAKs regler för utställning 6.2.1 - Dragen
M4 Rasstandard Neva Masquerade - Bifall
M5 Rasstandard Manx/Cymric - Avslag
M6 Rasstandard Don Sphynx -Bifall
M7 SVERAKs stambok, 6.3. Ansökan om stamtavlor,
ordningsregel - Bifall
M8 SVERAKs grundregler 4.3 Försäljning, leverans och
överlåtelse - Bifall
M9 Godkännande av titlar 4.6, Nationellt tillägg, ny text i
motionen “För att uppnå title på utställning ska utställaren visa
underlag på tidigare tagna certifikat för utställningssekretariatet” Bifall
M10 Nationella utställningsklasser 5.4, Nationellt tillägg - Avslag
M11 Nationella utställningsklasser 5.4, Nationellt tillägg - Bifall
M12 De officiella FIFe-klasserna 5.4 m.fl, översättning -Bifall
M13 Uppfödardiplomering, krav för diplomering - Avslag

Onlineregistrering av ID-nummer (chip eller tatuering)
Ändra själv om du kastrerat din katt
Du kommer kunna se dina huskatter under ”mina katter”
Online registrera huskatter
Onlineregistrering av kull
Bekräftelse till utställning online
Uppladdning av hälsointyg och andra intyg
Kunna göra betalningar via säkra lösningar
Vi kommer lämna fortlöpande information om dessa IT
projekt och när de tas i bruk.
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KLUBBENS HEMSIDA

KOMMANDE UTSTÄLLNING 2021

Arbete pågår med att se över klubbens hemsida och
plattform. Vi behöver uppdatera hemsidan så den får
en modernare layout samt blir anpassningsbar för
mobiltelefoner/plattor och dator.

Vi har börjat med planeringen av utställningen 2021 och
inbjudan till utställningsmöte kommer framöver via mejl.

Vill du vara med i arbetsgruppen för att utveckla
nya hemsidan avseende dess innehåll m.m. Hör av
dig till vår ordförande.
Vi uppmanar medlemmarna att sända in bilder på sina
katter i följande kategorier. Observera att bilder på
bara katten, inte med människor med på bilden.
Utställningsbilder, Vuxna katter / kattungar
Tok/roliga bilder, Sovande katter
Skicka max 5 bilder/kategori till e-postadress:
suk@neozoo.com
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/
Klubbens hemsida hittar du via denna länk:
www.sundsvallskattklubb.se

Vill du vara med att planera för det lilla extra till vår
jubileumsutställning då vi firar 50 år, hör av dig till vår
kassör.
Under året kommer det dras igång planeringsmöten för vår
jubileumsutställning 22 - 23 maj 2021.
Vi hoppas att många medlemmar kan komma och meddela
vad just Du kan jobba med.
Vi följer Folkhälsomyndighetens regler för sammankomster
och känner du dig sjuk eller uppvisar symptom så ber vi dig
hålla dig hemma. Då kan du meddela vår ordförande om du är
intresserad av att bidra med din arbetskraft.
Är du ny i kattvärlden, så är du speciellt välkommen till
klubbens träffar. Då får du möjlighet att träffa andra katt
tokiga människor.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt Glad Påsk
Var rädda om er och ta hand om varandra!
Följ de råd som myndigheterna ger och glöm inte bort att
tvätta händerna!

Snabbfakta:
2020
19 april - Styrelsemöte
17 maj - Styrelsemöte
14 juni – Styrelsemöte
6 st föreläsningar i samarbete med
Studiefrämjandet, ev till hösten 2020
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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

