
Ordförande har ordet 21 01 06 
 
Önskar alla medlemmar en god fortsättning på nya kattåret.  
Nytt år och förhoppningsvis så kommer utställningarna att sätta fart igen till hösten. 
Tror att våra katter gärna vill visa upp sig igen, även att vi kan börja åka utomlands på utställningar. 
 
Klubben ordnade en kattparad på klubbens FB-sida på Kattens Dag. Några medlemmar lade upp bilder och även filmer 
på sina fina katter.   
  
Det är roligt att många medlemmar skaffar stamnamn och föder upp kattungar, det är några år sedan som det var så 
många kullar som under 2020. 
Glöm inte bort att titta på www.sverak.se/uppfodning där står det om ansökan om stamnamn och registrering av 
kattkull. Du hittar blanketter samt vilka avgifter som stamnamn och registrering av kull kostar. 
Titta på länkarna https://www.sverak.se/uppfodning/ansok-om-stamnamn/ och 
https://www.sverak.se/uppfodning/registrera-kattkull/  
 
Ansökan om stamnamn skickar du i original till klubbens sekreterare. 
Registrering av kull mejlar du till klubbens avelssekreterare. 
Adresserna hittar du på Alfakattens hemsida.  
Har du frågor eller funderingar när du ska registrera kull hör gärna av dig till klubben så hjälper vi till. 
 
Styrelsen har haft ett extra styrelsemöte där vi har arbetat fram en valberedning som styrelsen fick i uppdrag på 
årsmötet.  
 
Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2021, betalas senast sista januari. 
Årsmöte kommer klubben att ha den 20 februari, kommer ske digitalt i år, styrelsen återkommer med hur vi ska 
genomföra årsmötet. 
Kallelse samt alla handlingar inför årsmötet kommer att mejlas ut till alla.  

 
Glöm inte att gå med i Alfakattens FB-grupp 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 

 

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