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KLUBB NYHETER

KLUBBNYHETER – VAD HAR SKETT OCH VAD
HÄNDER FRAMÖVER!
Lördagen den 2 december så firade klubben kattens
dag. I år så var vi för första gången på Djurkompaniet i
Birsta. Caroline Röding agerade domare på ”mini
utställningen” och vinnande katt blev Jessica Ullbergs
SE*Hylians Bonbon. Stort grattis till sköldpaddan
(utan skal) Bonbon.
Vi tackar även alla medlemmar som var med och
deltog med sina katter under lördagen!

S*Leopardettes Omnipresent Dexter (svartspotted bengal)
Ägare: Mikael Paulsson

VAD ÄR PÅ GÅNG!
Närmast så är datumet för årsmötet bestämt, till den 25
februari. Lokal meddelas senare.

Alla medlemmar ska ha fått ett mail med en faktura för
medlemsavgiften. Har du inte fått ett mail eller om
något är fel hör du av dig till
ordforande@sundsvallskattklubb.se
Ska du ställa ut på Fräset’s utställning i början på
januari, kom då ihåg att medlemsavgiften måste vara
betald innan så vi hinner meddela att du är medlem.
Vi har en ny utställningssekreterare i klubben. Det är
Susanne Svelander som har tagit över efter Kim
Källström. Kontakt uppgifter till Susanne hittar ni på
klubbens hemsida.
Vill även påminna om att SVERAK’s kansli är stängt
under perioden 23/12 – 5/1.

Tillslut vill vi i styrelsen önska alla medlemmar en
riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Det kommer även kallas till utställningsmöten, då arbetet
påbörjas för utställningen i augusti 2018.
Känner du att det finns ett område redan nu som du kan tänka
dig jobba med före/under eller efter utställningen så hör av
dig till någon i styrelsen.
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Valberedningen efterlyser nomineringar!
Till årsmötet i februari så behövs det förslag till
funktionärer. Följande poster är uppe för omval:
Ordförande, 2 st ledamöter och 2 suppleanter.
Dessutom har vi ett fyllnadsval på en ledamot att göra.
Skicka in dina nomineringsförslag till
valberedning@sundsvallskattklubb.se eller hör av dig
till Krister Björklund på 070-239 56 58.

Förändringar inom styrelsen och övriga
funktionärer:
Klubben sekreterare lämnar sitt uppdrag per 31/12
2017, tillfällig sekreterare kommer att utses på
styrelsemötet i januari.
Likaså lämnar klubbens avelssekreterare sitt uppdrag
per 31/12. Här undrar vi om det finns någon medlem
som känner sig ha kunskapen och intresset av att ta
över arbetet.

Nya café träffar planeras till våren.
Vi kommer att fortsätta med café träffarna under våren och
datum kommer att presenteras dels på hemsidan och på
klubbens FB sida.
Har du inte varit med på någon av höstens café träffar – tag
tillfället i akt och komma på en fika och bara surra katt. Kan
det bli bättre?
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/

Snabbfakta:
9 jan – styrelsemöte
6 feb – styrelsemöte
25 feb - årsmöte

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

