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KLUBB NYHETER 
 

KLUBBNYHETER – VAD HAR SKETT OCH VAD 
HÄNDER FRAMÖVER! 
 
Klubbens årsmöte, som avhölls den 28 feb, fick för 

första gången ske digitalt pga Covid-19 pandemin som 

härjar i vårt land och övriga världen. 

 

Vi hade stöd av Hans Boskär från SVERAK, som 

skötte rösträkningen digitalt via Mentometer 

 

Det var totalt 16 st medlemmar som deltog digitalt på 

årsmötet. Den nya styrelsen som valdes blev följande: 

Ordförande – Jimmy Åsberg 

Vice ordförande – Anncharlotte Johansson 

Kassör – Roseanne Forslund 

Sekreterare – Cecilia Stensdotter Sahlin 

Ledamot – Marita Åsberg Rydberg 

Ledamot – Ulf Sellgren 

Ledamot – Christoffer Dahlberg 

Suppleant – Anette Schreiber 

Suppleant – Maria Bäck Lindgren 

 

Övriga funktionärer är: 

Avelssekreterare – Caroline Röding 

Utställningssekreterare – Ulf Sellgren 

Webbredaktör – Eva Johansson och Anette Schreiber 

 

50-Års Jubileumsutställning 2021 

 

I början av juni så kommer styrelsen att stämma av 

och se om vi kan eller inte kan genomföra planerad 

utställning i november 2021. 

 

Eftersom 2020 och 2021 så här långt det inte har varit 

några utställningar för våra unga katter att delta på, så 

kommer klubben i sommar att ha en liten 

träningsutställning. Vi kommer att hålla till utomhus, 

så katten måste ha sele och koppel på sig och det är 

bara oerfarna katter som får delta.  

 

Planeringsgruppen för detta håller på att jobba förfullt 

med att sjösätta detta och kommer ut med information 

när datum är spikat. Det kommer att genomföras enligt 

de rekommendationer som myndigheterna fastställt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S*Kazol’s Fröken Jasmine 

(svartsilver med vitt sibirisk katt) 
Ägare: Daniella Forslund 

Fotograf: Roseanne Forslund 

 

 

Jordbruksverket drog tillbaka sitt tidigare beslut 

Du har kanske följt i sociala medier den storm av protester 

mot det avelsprogram som Jordbruksverket godkände för 

föreningen vars mål var att ha ett avelsprogram vars syfte var 

att värna om genetisk variation hos svenska bondkatter. Efter 

protester från vårt förbund, många katthjälps föreningar, 

veterinärförbundet, Djurens rätt m.fl så drog Jordbruksverket 

tillbaka sitt godkännande av avelsprogrammet. 

 

Sundsvalls Kattklubb var även med i lokalradion och pratade 

om Jordbruksverkets beslut. 

 

Glöm inte  att fota dina katter? 

Tag chansen att fota din katt i härliga vår och sommarbilder, 

sänd dessa till vår webmaster (Eva Johansson) så kan hon 

lägga upp dessa på hemsidan. Lämna information om kattens 

namn, ev ras, färg och vem som tagit fotot. 

 

Är det någon som tycker om att skriva? 

Då är du/ni kanske rätt person för att göra vår medlemstidning 

Kattsnack. Under några år nu så har vi inte haft någon 

medlemstidning, men nu då klubben ökat i antal medlemmar 

så lägger vi ut en efterlysning och hoppas att någon är 

intresserad. 
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Information ifrån förbundet 
 

Förbundets årsmöte fick för 2:a året i rad hållas även 

det digitalt.  

 

Här kommer resultatet av vilka motioner som bifölls 

eller avslogs: 

Från 2019 

M9/19 – Bifall 

M10/19 – Bifall 

M11/19 – Bifall 

 

Motioner till FIFe: 

M1 – Avslag 

M2 – Avslag 

M3 – Dragen 

M4 – Bifall 

M5 – Avslag 

M6 – Bifall 

 

Motioner rörande SVERAKs och FIFe’s stadgar 

M7 – Bifall, omedelbart justerad 

M8 – Bifall, omedelbart justerad 

M9 – Bifall 

M10 – Avslag 

M11 – Bifall 

 

Övriga motioner 

M12 – Bifall 

M13 – Avslag 

 

Ändring av adressuppgifter i MinaKatter 

Fr o m den 19/4 2021 så kan du själv ändra dina 

adressuppgifter i MinaKatter. 

 

Telefon och öppetider för SVERAK’s kansli under 

sommar/semestertider: 

 

Mellan den 14 juni – 31 augusti så har kansliet öppet 

enligt nedan: 

Mån – Tors 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 

Fre -08.00 – 12.00, 13.00 – 14.00 

 

Telefontider är enligt nedan: 

Mån, tis, och ons 09.30 – 12.00 

Tors – 13.00 – 15.30 

 

Då kansliet är öppet hela sommaren, men med mindre 

personal, så uppmanar förbundet till att inkomma med 

ansökningar, ev beställningar m.m. i god tid före 

semesterperioden börjar. 

 

Beställning av material från förbundet 

Vill du som medlem beställa regelhäften eller annat från 

förbundet så kan du göra det genom oss i klubben. Sänd ett 

mail till vår kassör så ombesörjer vi beställningen. 

Betalningen skickar du till klubben. 

 

 

Uppmaning till våra medlemmar och övriga intresserade 

Om du, precis som vi, vill att det ska bli obligatoriskt att ID-
märka och registrera katter och dess ägare så kan du skriva 
under den namninsamling som Djurskyddet dragit igång. 
 
https://www.djurskyddet.se/stoppa-kattastrofen/ 
https://youtu.be/avQFmfUOMjo 
 
Skriv under idag och sprid detta vidare så vi bli riktigt många 
och kan påverka politikerna i höst, när de ska fatta beslut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Sundsvalls Kattklubb 

c/o Cecilia Stensdotter Sahlin 

Torsdagsv. 26 
863 34 Sundsbruk 

Vi finns på webben! 

Besök oss på: 

www.sundsvallskattklubb.se 

Facebook: Sundsvalls Kattklubb 

https://www.djurskyddet.se/stoppa-kattastrofen/?fbclid=IwAR13H8MYoZCMWfMmqauktgLAurM-7OWEUnaDnRY9uayHIrbyohgoj4oXrzE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FavQFmfUOMjo%3Ffbclid%3DIwAR24EXNw8YUSyqjwj8NTUDWBWHey4-9KAEdoY8bSx32ZCljg4tPEmsw1PcY&h=AT2ufuLAxSEWZou8H2-5Dc0VfL7GFrPQCXOh9xgAODMWIQXuILDpyVeJxLnGG5122tregzb8VtncypJr9eS5t5c2QxClVRToVplcGBsygdXUjAaD4Fic6TcFad2vcYR7Fw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0GYjhLAVK2Zix_C-CSQNcDXHyKaQGHmZtvM94hQduqNHDnmaIjEw21znFxBP66cptsaFKGi2N0kTSgbR8aXowpjfIPQjRofRMKmWx_sFRh3C05TC2QbPG-oRB7whN0GERMA24Eaj-hpdSnFH8R1xcYS5I
http://www.sundsvallskattklubb.se/

