Hej alla medlemmar!
Nu är det snart dags att betala in medlemsavgiften för 2017. Det är extra viktigt för er som ska
anmäla till de tidiga utställningarna nästa år.

Medlemsavgifter för 2017
Huvudmedlem : 350 kr/år
Familjemedlem : 100 kr/år
Stödmedlem : 150 kr/år
Medlemsavgiften betalas in till SVISS bankgiro 5031-8302
Betalar man in efter den 1 november så gäller avgiften för hela 2017.
Skicka gärna ett mail när ni har betalat in avgiften. svisskattklubb@gmail.com

Vi kommer att ha en Diplomeringskurs den 29 januari i Staffanstorp.
Grundkrav är att du:
har fyllt 18 år
är huvud- eller familjemedlem i en SVERAK-ansluten kattklubb
har SVERAK-registrerat minst en kattkull
har ett stamnamn inregistrerat hos FIFe.
inte har varit under disciplinära åtgärder (varning/avstängning) inom SVERAK de senaste 24
månaderna.
Avgiften är 500 kr.
Ansökan hittar ni på SVERAKs hemsida under Blanketter
Ansökan +kvitto ska skickas till Marie Kajsson Nyvångsvägen 124 298 93 Huaröd.
Det ska mig tillhanda senast den 9 januari.
Anmäl ert intresse till mig på svisskattklubb@gmail.com

Utställningsarbetet rullar på inför nästa års utställning i Hässleholm den 1314 maj
Vi behöver fler medlemmar som kan hjälpa till med detta. Ni kan kontakta de ansvariga för varje
område ni kan tänka er att hjälpa till med.

Ansvariga
Informationen: Hanna Brönnert Lindh bokestorpskatt@gmail.com
Entré och lotteri: Birgitta Ekdahl: klarabella_62@hotmail.com
Sekreteriat: Camilla Olin thorasicpark@hotmail.com
Funktionärsmat: Anne Pettersson anne.pettersson1@bredband.net
Assistentansvarig: Malin Holgersson wildathearts@hotmail.com
Prisrum: Melissa Kvant gesmays@gmail.com
PR: Pernilla Lindh pernilla.lindh@gmail.com
Nästa utställningsmöte blir den 18 januari 19.00 hemma hos Anne i Staffanstorp
Anmäl till svisskattklubb@gmail.com om ni kommer.

Vi kommer att ha ett årsmöte i början av mars 2017. Mer info kommer.
Den 19 november 2017 kommer vi att ha ett KM i Kyrkheddinge.
Vi hoppas att det blir samma stora intresse som sist.

Vi önskar alla våra medlemmar en trevlig 1:a advent.
SVISS Styrelse

