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KLUBB NYHETER
VI FIRAR KATTENS DAG!

Den 28 november så kommer klubben
anordna en lite julinspirerad utställning för att
fira Kattens Dag. Vi kommer att hålla till i
Bergeforsparken mellan 11 – 15 och anmälda
katter tävlar i fyra olika klasser.





Look a like
Bästa ögonfärgen
Pussvänligaste nosen
Läckraste färgen

Vi kommer att ha lotteri, café med hembakt
bröd samt information om katter, klubben och
förbundet.
Inbjudan är på väg ut och vi ber att ni skriver
ut den och sätter upp i djurbutiken,
mataffären, veterinären eller på annat
lämpligt ställe. Vi vill nå ut till så många som
möjligt.
För er nya medlemmar som vill prova på att
ställa sin katt, men inte har gjort det tidigare
så är detta ett utmärkt övningstillfälle, både
för matte/husse som katt.
UPPROP FRÅN VALBEREDNINGEN
Det är dags att föreslå kandidater till
styrelseposter.
De poster som är aktuella för val vid
kommande årsmöte är:
Ordförande, 2 ledamöter, 2 suppleanter samt
revisor och revisorssuppleant.
Ordförande och ledamöter väljs på 2 år och
suppleanter, revisor och revisorssuppleant
väljs på 1 år.
Är du intresserad av föreningsverksamhet och
klubben, så tveka inte. Skicka in ditt förslag
till e-post:
valberedning@sundsvallskattklubb.se
Hälsningar från Annika och Sanna i
valberedningen.

(fotograf: gtfoto.se)

SE*Kakkoï Bure
(blåtigré-vit La Perm långhårig)
SE*Iceblue's Esoteric Eriugena
(brunagoutitonkanesmaskad La Perm långhårig)

Ägare: Erica Håkansson

VAD ÄR PÅ GÅNG UNDER HÖSTEN!
Under nov/dec kommer klubben ha medlemsmöte för alla medlemmar. Det kommer visas hur
du kan bygga dina egna kattmöbler, såsom
klösträd eller motionshjul. Datum kommer så fort
det blir klart!
Vi kommer även börja med uppstartsmöte inför
utställningen i augusti 2016.
Kattsand är beställd, denna gång en pall med
doft. Säckarna kostar 100 kr för 15 kg sand.
Vi vill avisera att det kan bli aktuellt med en liten
höjning på några kronor till nästa gång, beroende
på hur svenska kronan förhåller sig till den
danska.
INNEHÅLL
KATTENS DAG
KLUBBNYHETER
RAPPORT FRÅN STYRELSEMÖTE
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RAPPORT FRÅN
STYRELSEMÖTET
Rapport från senaste styrelsemötet:
Vi pratade om utställningen 2016 och
inbjudan är påbörjad.
Vi pratade även om kattens dag och den lilla
utställning som vi kommer att hålla på
lördagen den 28 nov i Bergefors Parken.
Nyheter från SVERAK
Ny kategoriindelning fr.o.m. 1
jan 2016
Kat I – tävlande i färg
Exotic, perser, ragdoll, helig birma
och turisk van
Kat II – tävlande i grupp
American Curl, la perm, maine
coon, neva masquerade, norsk
skogkatt, sibirisk katt och turkisk
angora.
Kat III – tung och mediumtyp
Bengal, burmilla, brittisk korthår,
burma, chartreux, cymric, europé,
kurilean bobtail, korat, manx,
egyptian mau, ocicat, singapura,
snowshoe och sokoke.

Sundsvalls Kattklubb
c/o Linda Larsson
Sjömansvägen 3
854 61 Sundsvall

Kat IV – orientalisk och elegant,
hårlösa och rexar
Abessinier, balines, corhish rex, devon
rex, don sphynx, german rex, japanese
bobtail, orientaliskt korthår och
långhår, peterblad, russian blue, siames,
somali och sphynx.
Julen närmar sig med stormsteg och
dessa datum kan vara bra att ha koll på.
29 nov
Kattens dag
1 dec
Motioner till SVERAKs
årsmöte 2016 ska vara
kansliet till handa.
23 jan
Utdelning pris Årets Katt
på NERKs utställning
Under perioden 22/12 – 5/1 och 25/1 15/2 så har stambokföringen stängt.
Kansliet är stängt v. 53
Vill du ha med en julhälsning i Våra
Katter. Senast 10 nov ska annonsen vara
bokad hos SVERAKs kansli och
underlaget ska vara redaktören tillhanda
senast 24 november.

Vi finns på webben!
Besök oss på:
www.sundsvallskattklubb.se
Facebook: SUK Sundsvallskattklubb

