
Ordförande har ordet 2020 07 01 

Oj vad tiden går, vi har redan passerat midsommar och nu är vi redan inne i juli. 

Kan tänka att firandet av midsommar blev annorlunda i år för många av oss på grund av 

Covid 19. Dom små grodorna fick dansas med avstånd. 

Jag hälsar alla ny medlemmar välkomna till Alfakatten. Klubben har fått 18 nya medlemmar 

sedan årsskiftet. 

Nu har vi medlemmar från Gävleborg i norr till Skåne i söder totalt är vi 40 stycken nu. Det är 

roligt att klubben växer och att vi blir fler medlemmar. Många nya har valt Alfakatten i 

SVERAK´s kampanj. Medlemmar som kom in via kampanjen förra året har valt att stanna i 

Alfakatten även i år. 

Styrelsen har haft två möten senaste mötet i juni hölls utomhus med bra avstånd, kassören 

uppkopplad via Skype. 

Kan även nämna att vi, Alfakatten, har fyra registrerade kattkullar och två ansökningar om 

stamnamn. 

Det är roligt att det händer saker i klubben. 

Du får gärna skriva ett par rader om dig och vad du har för kattras, när du köpte din första katt 

och varför du valde just den rasen. Roligt att se vilka raser som vi har i Alfakatten. 

Vi ska starta en FB-grupp för medlemmar i Alfakatten, där vi kan utbyta erfarenheter, ge tips 

och råd. Lägga upp bilder på våra katter t ex. Vi kan om intresse finns göra en tävling med 

något tema på FB-sidan. Kom gärna med idéer. Inga annonser som kattungar till salu på FB-

sidan. Det har vi på vår hemsida, så du som har kattungar mejla gärna till ditte@alfakatten.se 

så lägger vi upp att du har kattungarna som vill ha nya familjer. Ange ras, kön, färg samt 

födelsedatum, gärna även bild på kattungen/kattungarna. 

Alla utställningar har blivit inställda i år och kommer troligen inte bli några i höst heller. Vi 

får avvakta och se hur de blir med det. Lite tråkigt att inte kunna ställa ut. Men helt rätt beslut 

av klubbarna att ställa in. 

Vi var några medlemmar som skulle åka till Finland i påskhelgen ställa på en drive-in 

utställning i Espoo. 

Jag har inte ställt på någon drive-in utställning, hade varit lite roligt att se har de gick till. 

Den utställningen blev inställd, tog lite tid att få anmälningsavgiften återbetald samt pengarna 

för färjan. Men en dag var allt återbetalt, frid och fröjd. 

Allt känns lite bakochfram i dessa dagar, jag träffar inte så många människor. Handlar mat på 

postorder, om det blir någon utflykt så blir den på behörigt avstånd från andra när målet är 

nått. 

Kan tipsa om ett trevligt ställe vid Grödinge kyrka, ett våffelbageri. Våfflan kan ätas som 

lunch med lite olika röror. Kan garantera att du blir mätt eller som ”vanligt” med glass/grädde 

och sylt till en kopp kaffe. Mycket generös trädgård med träd som gav behaglig skugga gott 

om platser och långt mellan borden. 



Var rädda om varandra, tvätta händerna, håll avstånd och var hemma om du känner dig lite 

vissen. Så kommer vi alla att klara oss ur detta. 

Alfakatten är en klubb att trivas i och alla ska ha roligt. 

Har du idéer eller frågor högt som lågt så hör av dig till styrelse@alfakatten.se 

Siv 

ordförande 

 


