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KLUBB NYHETER

KLUBBNYHETER – VAD HAR SKETT OCH VAD
HÄNDER FRAMÖVER!
Tredje helgen i augusti så genomförde klubben
internationell kattutställning i Nordic Hallen. Vi hade
på söndagen ett mycket pressat tidschema som vi höll
och hade t o m tid tillgodo.
Även om både domare, utställare och funktionärer var
glada över att komma hem tidigt så kunde vi se att det
ger en negativ påverkan för oss i klubben rent
ekonomiskt. Vi förlorar intäkter dels på försäljning i
grill/café och dels entré avgifter.
Orsaken till att vi var tvungna att sluta tidigare på
söndagen var pga. flygförbindelser från Midlanda. Hur
det kommer att bli för oss 2018 återstår att se.
Det pågår en diskussion inom styrelsen för att se om vi
kan byta datum för 2019 och 2020. Vi kommer även
att ha en träff med chefer för Nordic Hallen för att
prata om hyror och framtida samarbete.
Vi kommer även att undersöka möjligheterna och
kostnader för att hyra hallen på Södra Berget igen. Vi
hade en mycket uppskattad utställning där 2011.
Den 7 oktober så hade vi ett uppföljningsmöte där vi
pratade igenom utställningen och vad vi kan förbättra
till nästa år.
Efter avslutat möte så bjöd klubben deltagarna på lite
mat och god dryck.
Vill återigen rikta ett STORT TACK till alla som var
med och jobbade före, under och efter utställningen!

IDP*Isblå Frantic Fleck
(rödagoutitonkanesmaskad La Perm )
Ägare: Erica Håkansson, SE*Burelands

VAD ÄR PÅ GÅNG!
1:a advent så firar vi KATTENS DAG (2 – 3 december).
Och vi har påbörjat planeringen och förberedandet utav
firandet.
Det vi behöver från medlemmarna är intresse av att komma
och visa upp sin katt och delta i en liten ”mini” utställning.
Vi brukar hålla till på någon av djurbutikerna i Sundsvalls
omnejd och i dagsläget är det inte klart var vi ska vara än.
Så anmäl ditt intresse till ordforande@sundsvallskattklubb.se
om du vill delta med din katt/katter.
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Har du fått stamnamn eller har kattkull?
Glöm inte bort att skicka in uppgifter till vår
webmaster Eva Johansson om du har fått stamnamn,
gjort diplomeringstestet eller har en kull med
kattungar.
Vill du visa upp din fina katt på klubbens hemsida? Då
kan du skicka in bild på katten, ange namn, färg och
ev. ras samt vem som är ägare till Eva.
Eva har mailadressen
webmaster@sundsvallskattkubb.se

Snart dags för medlemsavgiften!
Nytt år innebär att det är dags att betala
medlemsavgiften. Nytt för i år är att klubben kommer
skicka ut en faktura som du får via din e-post. För att
du ska få rätt belopp på din faktura behöver vi veta
vilka av våra medlemmar som är under 25 år.

Café träffen den 2 dec.
Vi kommer att ha Café träffen i samband med firandet av
Kattens dag.
Då har du som medlem möjlighet att komma förbi och
mingla, fika och titta på alla fina katter.
Mer information kommer längre fram så håll utkik på
hemsidan, i din mailbox och Facebook sidan.
Du har väl gått in och gillat klubbens Facebook sida? Då får
du som medlem snabbt information om vad som händer inom
klubben.
Här har du länken:
https://www.facebook.com/Sundsvalls-Kattklubb1020564721396650/

Skriv en rad till ordforande@sundsvallskattklubb.se
och meddela om du är under 25 år, du ska inte skicka
ditt personnummer då vi inte behöver det.

Snabbfakta:
7 nov - Styrelsemöte
2 – 3 dec – Kattens dag med Café mingel
5 dec – Styrelsemöte
9 jan - Styrelsemöte

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

