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KLUBB NYHETER
VI FIRADE KATTENS DAG!

Den 28 november så var vi i Bergefors
Parken och hade en liten miniutställning. Vi
hade tre personer som bedömde katterna. Det
var Monica Bokström, Krister Björklund och
Novalie Engman. Innan själva bedömningen
så presenterade Monica och Krister de raser
som var representerade, var väldigt lärorikt
och roligt att lyssna på.
Sedan så började själva bedömningen i de
fyra klasser som vi hade.





Look a like
Bästa ögonfärgen
Pussvänligaste nosen
Läckraste färgen

Utöver dessa fyra klasser så fick Novalie i
uppdrag att bedöma alla katter och skriva vad
hon tyckte om hos katten hon såg. Hon fick
även välja ut den katt hon gillade bäst.
Novalie är en tjej på 13 år som är väldigt
intresserad av katter och hon blev super glad
över att bli tillfrågad om hon kunde tänka sig
döma. När dagen led mot sitt slut så frågade
jag henne hur hon tyckte att det hade varit
och med tindrande ögon så berättade hon att
detta hade varit jätte kul och att hon skulle
vilja bli kattdomare.
KLUBBNYHETER – VAD ÄR PÅ GÅNG!
PGA sjukdom så kunde inte Ulrika och
Ylva vara med på medlemsmötet i höst så
i början på nästa år kommer vi att ha ett
medlemsmöte där de får visa hur man kan
tillverka egna kattmöbler och leksaker. Vi
skickar ut en särskild inbjudan till detta
möte.

IP S* Golden Beauty's Purple Paddington
(lila maskad birma)
Ägare: Jessica Ullberg

SUKs kommande utställning aug 2016
Vi har haft uppstartsmöte och kommer att ha
nästa i slutet av januari.
För att vi ska kunna arrangera en utställning så
behövs du som medlem i form av arbetskraft.
Detta är den enda möjligheten för klubben att få
in lite extra till kassan så vi kan hitta på
aktiviteter för er medlemmar, utan att det ska
kosta en massa.
Vi behöver folk som kan tänka sig jobba inom
följande områden:
Hygien/sanitet, PR, Speaker, Informationen.
Vi har även andra grupper där det behövs folk till
och jag uppmanar er att kom på nästa möte för att
se vad ni kan hjälpa till med.
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RAPPORT FRÅN
STYRELSEMÖTET
Rapport från senaste styrelsemötet:
Utställningsarbetet börjar att ta form och
olika pusselbitar faller på plats.
Vi har fått klart med de domare som kommer
och vi har haft ett uppstartsmöte där olika
uppgifter är fördelade. Vi har en del jobb
kvar, men om alla hjälper till så blir det inte
så mycket på varje person.
Inbjudan är på gång och räknas vara klar i
januari, då återstår bara godkännande från
förbundet.
Under detta år så har vi haft dessa nyhetsbrev
istället för vår klubbtidning. Det ena utesluter
inte det andra, men är det någon som har
intresse för att bli redaktör för
klubbtidningen, där vi kan göra lite djupare
reportage m.m. än i denna form. Hör av dig
till oss i styrelsen, så vi kan få kontakt med
dig.

Det är Susanne Svelander som du skickar in
dina resultat till, se bifogat underlag.
Prisutdelningen sker på klubbens årsmöte 2016.
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.
Ska du ställa ut i början av året – glöm inte att
betala medlemsavgiften för nästa år.

Årets SUK katt 2015
Nu är det dags att anmäla din
katt/katter till Årets klubbkatt 2015.

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

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

