
Ordförande har ordet 20 11 21 

 

Sommaren har tagit slut och vi är inne på hösten. Runt hörnet står vintern och lurpassar på oss. 

 

Hälsar alla nya medlemmar välkomna till Alfakatten. 

 

Många har kommit via SVERAKs kampanj. Det är roligt att klubben växer vi är 48 medlemmar nu 10 kullar har 

kommit under året samt nya uppfödare som söker stamnamn. 

Som ni kanske känner till får man bara ta en kull utan stamnamn, läs gärna på www.sverak.se/uppfodning 

 

Klubben har haft styrelsemöten med uppehåll i juli. Dom flesta möten har varit digitala pga. Covid 19. 

Årsmötet kommer hållas digitalt den 20 februari, mer information kommer. 

 

Om några dagar är det första advent i år kommer vi, Alfakatten, inte fira Kattensdag som vi har gjort under flera 

år på Arkens Zoo i Kungens Kurva. 

 

Klubben har startat en FB-grupp Alfakattens medlemsgrupp som är för oss medlemmar. 

Är du inte redan medlem i gruppen så gå med genom att klicka på länken nedan 

https://www.facebook.com/groups/AlfakattenMedlemmar 

 

I år ska vi fira Kattens Dag i en gemensam kattparad på FB så lägg upp en bild på din katt, med ras, färg, namn 

och ålder.  

Vi vill gärna att Du skriver 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. 

 

Inget är som tidigare år, kattutställningar, kattbad, kamningar, dra ut eller hålla katterna kort. Tror att våra katter 

tycker att de är lite tråkigt liv i år 2020. Det händer inte så mycket. 

Kommer många minnen på FB som skvallrar om alla utställningar, goda frukostar med stekt ägg på smörgåsen 

och alla certifikat och andra vinster. Det känns lite fattigt i år. 

 

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 
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