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KLUBB NYHETER 
 

KLUBBNYHETER – VAD HAR SKETT OCH VAD 
HÄNDER FRAMÖVER! 
 
Klubbens årsmöte, som avhölls den 27 feb och vi 

kunde äntligen ha ett möte där vi träffades fysiskt. 

Några medlemmar deltog digitalt  

 

Det var totalt 13 st medlemmar som deltog på 

årsmötet. Den nya styrelsen som valdes blev följande: 

Ordförande – Anncharlotte Johansson 

Vice ordförande – Ulf Sellgren 

Kassör – Roseanne Forslund 

Sekreterare – Cecilia Stensdotter Sahlin 

Ledamot – Maria Bäck Lindgren 

Ledamot – Lena Sundling 

Ledamot – Wilma Bäck Lindgren 

Suppleant – Helena Strömberg 

Suppleant – Emelie Bergdahl 

 

Övriga funktionärer är: 

Avelssekreterare – Caroline Röding 

Utställningssekreterare – Ulf Sellgren 

Webbredaktör – Eva Johansson och Anette Schreiber 

Valberedning – Jimmy Åsberg, Jennie Kjellsson 

Åberg och Jessica Ullberg. 

Revisor – Mikael Edlundh 

Revisorssuppleant – Monika Bokström 

 

50-Års Jubileumsutställning 2022 

 

Nu är det inte långt kvar tills vi åter igen kan 

genomföra utställningen. Planeringen är i full gång 

och det har blivit några ändringar gällande domarna. 

 

Känner du som medlem att du vill bidra med 

arbetskraft så är du välkommen. Vi kommer att bygga 

själva burarna (vi har ett inhyrt arbetslag som bygger) 

på torsdag eftermiddag/kväll. Sedan på fredagen så ska 

allt annat ställas i ordning, så här är det superviktigt att 

du som medlem bidrar med din arbetskraft. Om man 

inte kan hjälpa till, av olika orsaker, så kanske du kan 

baka till vårt café. Kom gärna förbi och lämna 

bakverken under fredagen. Långpannekakor och 

”american cookies” är uppskattat av utställare. För att 

vi ska kunna lämna korrekt information så skriv gärna 

ner vilka ingredienser som är i bakverket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP/SC FIN*Chamberlain Blazing Arrow,  
blåsilvertigré-bicolour maine coon 

Ägare & fotograf: Eva Johansson, S*Aloha Popoki 

 

”Vår fotograf” Maria Westling har ett erbjudande till 

klubbens medlemmar om man vill fotografera sin katt, så 

passa på att anmäla din katt och delta. Om din katt vinner BIS 

eller tar titeln Supreme så får du fota din katt gratis och detta 

erbjudande gäller för alla tävlande katter. 

 

Under utställningshelgen så kommer det även att utses bästa 

klubbkatt  samt några extra sidoklasser som klubbens 

medlemmar tävlar i. 

 

OBS – vi vill ha in bilder på medlemmars katt/katter som vi 

vill i en minnesallé där vi berättar om klubbens historia och 

då måste självklart medlemmars katter vara med, även de som 

vandrat över regnbågsbron. 

Skicka in din bild tillsammans med kattens namn, ev. 

utställningstitel, ras/huskatt och färgkod. Bilden skickar du till 

vår ordförande – ordforande@sundsvallskattklubb.se. 

 

Ny lag fr o m 1 januari 2023 

 

Alla katter ska märkas och registreras efter 1 januari 

2023 

Med start i januari 2023 ska du som kattägare registrera din 

katt hos Jordbruksverket enligt en ny lag. Lagens syfte är att 

värna om katten och höja dess status som husdjur. För att 

kunna registrera din katt så måste katten först vara id-märkt. 

En id-märkning görs via chip eller tatuering hos veterinär 

eller med chip hos annan godkänd id-märkare. 

 

Du kommer att få mer information om hur du ska göra för att 

registrera din katt senare under året. Den här sidan kommer 

att uppdateras efterhand. 
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Skyldigheten att märka och registrera sin katt gäller 

inte katter som är födda före den 1 januari 2008. 

 

Ny konsumentköplag fr o m 1 maj 2022 

Riksdagen röstade igenom en ny konsumentköplag 

som börjande gälla fr o m 1 maj 2022. 

 

Det är en del förändringar som gäller för oss uppfödare 

som säljer katter. Du kan läsa en sammanfattning över 

de förändringar som nu gäller 

(https://www.djuridik.se/2021/12/04/ny-

konsumentkoplag/) 

 

Det kommer säkert mer information på förbundets 

hemsida och i tidningen Våra Katter. 

 

Glöm inte att fota dina katter i sommar! 

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. 

 

Information ifrån förbundet 
 

Även Förbundets årsmöte kunde äntligen hållas fysiskt 

och denna gång hölls den i Örebro. Klubbens delegat 

var Anncharlotte Johansson. 

 

Här kommer resultatet av vilka motioner som bifölls 

eller avslogs: 

Från 2021 

M6/2021 – Bifall 

M7/2021 – Bifall 

M8/2021 – Bifall 

 

Motioner till FIFe: 

M1 – Dragen 

M2 – Bifall 

 

 

Motioner rörande SVERAKs och FIFe’s stadgar 

M3 – Bifall 

M4 – Dragen 

M5 – Bifall 

M6 – Bifall 

M7 – Bifall 

M8 – Avslag 

M9 – Bifall 

M10 - Bifall 

M11 – Avslag 

M12 - Avslag 

 

Vill du läsa hela protokollet så finns det här: 

https://www.sverak.se/om-sverak/sveraks-arsmote/ 

 

 
 

 

 

Sundsvalls Kattklubb 

c/o Cecilia Stensdotter Sahlin 

Bågevägen 45 C 
856 52 Sundsvall 

Vi finns på webben! 

Besök oss på: 

www.sundsvallskattklubb.se 

Facebook: Sundsvalls Kattklubb 
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