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KLUBB NYHETER 
 

 

 

KLUBBNYHETER – VAD ÄR PÅ GÅNG! 

 

SUK åker till SW i Trondheim april 2017! Du har väl 

inte missat erbjudandet om att följa med till 

Trondheim på Scandinavian Winner 2017. Klubben 

ordnar med transport tur och retur Sundsvall – 

Trondheim samt att vi bor gemensamt på Hotell 

Quality Hotel Panorama. Se separat inbjudan som 

finns på klubbens FB sida samt hemsidan. 

 

DAGS för att skicka in till årets SUK-katt 2016! 

De som vill vara med och tävla om årets klubbkatt 

skickar in sina resultat till Susanne Svelander. 

Nytt får i år är att du kan delta med mellan två – fem 

resultat och vi har dessutom en ny sidoklass ”Ny som 

utställare” där du som varit på din första utställning 

med din katt kan delta i. 

Prisutdelningen sker på klubbens årsmöte i februari, 

alla katter tilldelas diplom och alla klassvinnare får 

fina priser. 

Mer information och anmälningsblankett kommer att 

läggas upp på hemsidan. Har du frågor så tar du 

kontakt med susanne@sundsvallskattklubb.se 

 

Klubben utställning 2017 

 

Nu laddar vi om till nästa års utställning som äger rum 

helgen 19 – 20 aug och även detta år kommer vi vara i 

Nordic Hallen. 

Vi har redan börjat med att handla in kokarder och 

pokaler samt annat material såsom block, pennor, 

skrivpapper m.m. Vi har även köpt in en stor bryggare 

som blir bra i caféet och kommer under vintern/våren 

köpa in en del utrustning till köket. Det rör sig om 

bestick, tallrikar, skålar, uppläggningsfat, serverings 

bestick och värmeplåtformar m.m. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GIC S*Silveronyx Aprilia  

(blåsköldpaddspotted-bicolour maine coon) 

Ägare: Eva Johansson, S*Aloha Popoki 

Café kvällar 

Under våren så kommer vi köra igång med café träffar i 

klubblokalen, då kan vi träffas på en fika och prata. 

Misstänker att det kommer att bli en massa prat om katt, men 

kan även bli annat roligt. Ett enkelt sätt att träffa andra 

medlemmar i klubben under enklare former. 

 

Dags att betala medlemsavgiften! 

 

Glöm inte bort att betala medlemsavgiften senast 2016-

12-31 om du ska ställa på Fräsets utställning 7 – 8 jan 

2017. Är inte medlemsavgiften betald så får du inte 

ställa! 

Vi håller på att se om det är möjligt att skicka ut en 

medlemsfaktura till er alla, så håll utskick i er mailbox. 

Till de medlemmar där vi saknar mailadress eller 

medlemmen inte har någon, så kommer vi skicka via 

post. 

 

Boka den 14 januari 2017, då har vi invigning av 

klubblokalen! Separat inbjudan kommer skickas ut. 
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RAPPORT FRÅN 

STYRELSEMÖTET 
 

Rapport från senaste styrelsemötet: 

 
Så här i slutet av året så är det ganska lugnt. 

Vi pratade igenom lite förberedelser inför 

invigningen av klubblokalen. Vi färdigställde 

även utställningsinbjudan till nästa år, nästa 

steg blir att skicka in den till SVERAK för 

godkännande. 

 

Vi gick även igenom de 3 st nya blanketter 

(tingning-, köpe- och fodervärdsavtal) som 

gått ut på remiss ifrån SVERAK och lämnade 

våra synpunkter på dem. 

 

Efter årsskiftet så kommer arbetet börja för att 

förbereda årsmötet. 

 

 

 

 

 

 
 

KATTSAND 

Vi kommer fortsätta med vår medlemsförmån 

även nästa år, är du intresserad av att köpa sand 

så skicka ett mail 

(ordforande@sundsvallskattklubb.se) eller ring 

070-229 20 75. 

 

HEMSIDAN 

Under vintern/våren tag en massa bilder på dina 

fyrfota familjemedlemmar och skicka dessa till 

vår webmaster så vi har bilder att lägga upp på 

hemsidan! 

 

Webmaster Eva Johansson, 

webmaster@sundsvallskattklubb.se  

 

VALBEREDINGEN 

Vet du av någon som kan vara intresserad av 

styrelsearbete! Skicka in ditt/dina förslag till 

valberedningen Kicki Eriksson och Annika 

Kiel Ohlsson, 

valberedning@sundsvallskattklubb.se 

 

Styrelsen önskar alla en riktigt God Jul och 

Gott Nytt År! 

 

 

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 
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