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KLUBB NYHETER
KLUBBNYHETER – VAD HAR SKETT OCH VAD
HÄNDER FRAMÖVER!
Klubben växer och det är superskoj! Men vi önskar bli
fler glada medlemmar som vi kan dela kattintresset
med, så styrelsen tog beslut på styrelsemötet den 20
september att dra igång en medlemsvärvarkampanj.
Det är en tävling där du tävlar om ett gratis
medlemskap 2022 alt gratis utställning för 2 st katter
på kommande utställning 2022.
Kom ihåg att medlemsavgifter som betalas efter 1
oktober gäller även kommande år, dvs i detta fall för
hela kalenderåret 2021.
När du värvat en medlem, så skicka ett mail till vår
kassör, meddela vem du värvat och när den personen
betalar in medlemsavgiften så registreras 1 poäng på
dig. Vår kassör har mailadressen
kassor@sundsvallskattklub.se

50-Års Jubileumsutställning 2021
Vi har haft ett möte med arenachefen för Nordic
Hallen och väntar in en offert på hyran av hallen, bord,
stolar m.m. som vi behöver till utställningen.
Vi har även bokat ett alternativt datum till 6 – 7
november 2021. Vi har gjort det som en plan B, om
det är så att det fortfarande gäller restriktioner från
myndigheterna pga. pandemin som råder.
Vi kommer hålla ett utställningsmöte i mitten av
oktober, kommer att hållas digitalt. I första skedet så
kommer de som är ansvariga på en post kallas först.
Områden som behöver folk är;
 Lotteriet – avlösning och sälja lotter
 Entrén – sitta och ta betalt av besökare
 Informationen – avlösning och hjälp under
dagen
 Prisrummet - avlösning och hjälp under
dagen och vid panelen
 Hygien – hjälpa till med att hålla rent och
snyggt i hallen, toaletter m.m.
 Bur och hall – hjälpa utställare på morgonen
att hitta till rätt bur, fixa med lite allt möjligt
gällande hallen.
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Mat och fika – avlösning och hjälpa till vid caféet,
funktionärs och domar lunchen samt hjälp under
dagen.
Nybörjarservice – hjälpa nya utställare på morgonen
och under dagen så de får hjälp med hur en utställning
går tillväga. Här behöver vi någon med erfarenhet av
utställning.

Är detta med utställning något helt nytt för dig och om du ny i
kattvärlden och i vår klubb, så tag kontakt med ordförande
och fråga vad just du kan arbeta med. Kan hända att vi har
en träff framöver där vi ses, men det får vi återkomma till.
Vi kommer lägga upp information om när nästa
utställningsmöte kommer att ske, vi skickar ut information via
mejl, FB och hemsidan.
Jubileumsutställningen kommer äga rum den 22 – 23 maj
2021 eller 6 – 7 november 2021 och vi kommer att hålla till i
Nordichallen.

Föreläsningar m.m.
Som ni vet, sedan tidigare, så har vi fått skjuta på de
föreläsningar som vi tänkt genomför i år. Men nu har vi pratat
med Studiefrämjandet och några föreläsningar kommer vi att
spela in så att ni som medlemmar kan titta på dessa när ni så
önskar.
Tanken är också att Studiefrämjandet ska kunna erbjuda dessa
föreläsningar till allmänheten så de får lära sig lite mer om
katten, hur man sköter om den m.m.
Har vi nu någon medlem som är en fena på att videofilma
m.m. så tag kontakt med Roseanne
(kassor@sundsvallskattklubb.se). Vi kommer behöva hjälp
med att få till detta så att det ser bra ut.
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KLUBBENS HEMSIDA

Digitala möten

Arbete pågår med att se över klubbens hemsida och
plattform. Vi behöver uppdatera hemsidan så den får
en modernare layout samt blir anpassningsbar för
mobiltelefoner/plattor och dator. Arbetsgruppen har
haft sitt första digitala möte och fastställt vilka
rubrikmenyer hemsidan ska ha och vilka underrubriker
som ska finnas där. Arbetet fortgår nu med att se över
vad som ska stå på respektive sida.

Gruppen har testat lite olika lösningar och kommit fram till att
enklast för oss, i klubben, är att ha möten via Skype. Detta är
helt gratis och det är lätt att koppla upp sig. Bäst blir det om
du har headset med mikrofon kopplad till din dator eller
telefon.

Vill du vara med i arbetsgruppen för att utveckla
nya hemsidan avseende dess innehåll m.m. Hör av
dig till vår ordförande.
OBS! OBS! OBS! OBS!
Vi uppmanar medlemmarna att sända in bilder på sina
katter i följande kategorier. Observera att bilder på
bara katten, inte med människor med på bilden.
Utställningsbilder, Vuxna katter / kattungar
Tok/roliga bilder, Sovande katter
Skicka max 5 bilder/kategori till e-postadress:
suk@neozoo.com

Klubblokal
Vi har en lokal på gång som kommer bli kanon. Vi kommer
att få tillgång till en liten lokal i Idrottens hus, som håller till
precis vid Nordichallen. I och med den lokalen så får vi
tillgång till 2 st konferensrum som är fullt utrustade, t o m
möjlighet att hålla video konferens.

Du har väl gått in och gillat klubbens Facebook sida? Då får
du som medlem snabb information om vad som händer inom
klubben.
Här har du länken:
https://www.facebook.com/Sundsvalls-Kattklubb1020564721396650/
Klubbens hemsida hittar du via denna länk:
www.sundsvallskattklubb.se

En stor person inom kattvärlden finns inte
med oss längre. Kurt Rosenholm har lämnat
jordelivet.
Klubben och styrelsen beklagar sorgen.

Sundsvalls Kattklubb
c/o Marie Carlberg
Tallbacksvägen 12 B
865 92 Alnö

Vi finns på webben!
Besök oss på:
www.sundsvallskattklubb.se
Facebook: Sundsvalls Kattklubb

