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KLUBB NYHETER 
 

 
KLUBBNYHETER – VAD HAR SKETT OCH VAD 
HÄNDER FRAMÖVER! 
 
Vi har haft ytterligare en prova på utställningsträning 

där 18 st katter deltog och var med och tränade. Nu 

blev det inte bara träning för katterna utan även för 

mattar/hussar. Blev en mycket trevlig tillställning med 

adventsfika och en massa kattprat. Det märks att 

många har saknat att få träffas och bara prata katt. 

 

Vi har dessutom genomfört 3 st föreläsningskvällar 

med 2 st föreläsningar/kväll med olika katt teman. Bl a 

så har vi pratat om hur man blir en bra kattägare, 

kattens behov, hur dessa behov förändras ju äldre 

katten blir samt kattens beteende. Dessa föreläsningar 

hade vi i samarbete med Studiefrämjandet och de 

kommer att komma tillbaka nästa år. Så missade du 

denna gång så håll utkik på hemsidan och FB sidan när 

de drar i gång igen. 

 

Utställningen 2022 

Vi kommer fortsätta med våra utställningsmöten, nästa 

kommer bli i januari 2022. Alla medlemmar är 

välkomna att delta och även om du är helt ny så finns 

det alltid något som du kan göra. Se även detta som ett 

utmärkt tillfälle att få träffa andra medlemmar i 

klubben. Du kan delta antingen fysiskt eller digitalt. 

 

Klubben kommer att följa de smittskydds 

rekommendationer som myndigheterna ger för 

COVID-19 och vi uppmanar alla att fortsätta att hålla 

avstånd, tvätta händer och hålla dig hemma om du har 

symptom. Vi hoppas att alla som kan vaccinerar sig. 

 

Medlemsavgift för 2022 

Under december månad så kommer kassören att skicka 

ut en anmodan om inbetalning av medlemsavgiften för 

2022. De medlemmar som har erlagt årets 

medlemsavgift efter 1 oktober kommer inte att få ett 

mejl, utan er avgift gäller tom 31/12 2022. 

 

Kom ihåg att ni som ska delta på Fräsets utställning i 

början av januari måste ha betalat medlemsavgiften för 

att få kunna vara med och delta på utställningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kim - blå huskatt 

Ägare & fotograf: Cecilia Stensdotter Sahlin 

 

 

 

Efterlysning från webmaster Eva Johansson 

 

Eva vill ha en massa bilder med vinter/jul motiv på 

medlemmarnas katter. Så greppa kameran och ta foton. 

Skicka sedan din bild till webmaster@sundsvallskattklubb.se 

och glöm inte bort att tala om namnet på katten, ev ras och 

färg samt ägare och fotograf. 

 

Medlemsvärvartävling 

Vi går nu in i slutspurten på tävlingen, så har du värvat en 

eller flera medlemmar – GLÖM inte bort att meddela 

kassören. Skicka ett mejl med personen/personerna som du 

värvat till kassor@sundsvallskattklubb.se. Tävlingen avslutas 

den 31 dec 2021. 

 

Förbundet SVERAK 

Kansliet är stängt för ledighet perioden 27/12 – 31/12. 

 

Utställnings undantag är förlängda av FIFe under 2022 (31-

12-2022). 

 

Med anledning av COVID-19 pandemi och dess 

konsekvenser som innebär att antalet utställningar minskat 

avsevärt och att utställare inte kan eller vill resa mellan länder 

har FIFes styrelse beslutat att tillåta vissa undantag från 

rådande regelverk. 

 

Läs på SVERAKs hemsida exakt vilka regler som påverkas, 

länken har du här: https://www.sverak.se/2021/11/16/covid-

19-undantag-utstallningsregler/ 
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Från 1 januari 2022 så är det en del saker som kommer 

att ändras inom SVERAK. De förändringar som 

kommer ske kan du läsa här: 

https://www.sverak.se/2021/11/17/1-januari-2022/ 

 

Lämnade propositioner avseende märkning av 

katter och strängare straff för brott mot djur. 

Glädjande nyheter tycker vi är att regeringen lagt fram 

en proposition där det föreslås att det införs ett krav på 

märkning och registrering av katter, på samma sätt 

som det är för hundar. De nya kraven föreslås börja 

gälla från den 1 januari 2023. 

 

Regeringen har även lagt fram en proposition gällande 

strängare straff för brott mot djur och dessa föreslås 

träda ikraft 1 juli 2022. 

 

Nu hoppas vi att båda dessa förslag klubbas igenom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbens styrelse vill tacka alla medlemmar för det år 

som nu snart är slut och  

önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundsvalls Kattklubb 

c/o Cecilia Stensdotter Sahlin 

Bågevägen 45 C 
856 52 Sundsvall 

Vi finns på webben! 

Besök oss på: 

www.sundsvallskattklubb.se 

Facebook: Sundsvalls Kattklubb 

https://www.sverak.se/2021/11/17/1-januari-2022/
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