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Hej alla medlemmar!
Håll avstånd, håll i och håll ut
Under den tid framöver – då vi inte har möjlighet att träffas IRL kommer VRK ändå att genomföra
aktiviteter. Men de kommer att vara digitala. Först ut är Klubbmästerskapet 2020. Vi har fått in 126 bilder på
fantastiskt fina katter. Under vecka 49 och 50 gör de två domarna, Anna och Sabine, sina bedömningar och
den 13 december presenterar vi vinnarna.
Har just du kunskap och idéer kring att arrangera möten och aktiviteter digitalt? Hör i så fall av dig till
Ulrika. Vi behöver hjälp från er medlemmar.
VRK:s årsmöte
Nu när verksamhetsåret 2020 snart är slut är det dags att planera för årsmötet. Vi kommer troligen att
arrangera ett digitalt årsmöte den 21 februari 2021. Kallelse kommer via e-post i början av nästa år.
Om du har något ärende som du vill ta upp på årsmötet - skicka det till ordförande senast den 22 januari
2021. ordforande@vasteraskattklubb.se
På årsmötet ska nyval genomföras av fyra styrelseposter – vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamot.
Ledamöterna väljs på två år. Det är även nyval av två suppleanter, revisor och revisors-suppleant som väljs
på ett år.
Om du är intresserad av att arbeta i styrelsen är du välkommen att kontakta valberedningen:
Linnea Höglund, ninims@ninims.com
Isabelle Åkerlöf, isabelle.akerlof@outlook.com
Veronika Larsson, larsson.veronika@gmail.com
SVERAK:s årsmöte
SVERAK:s årsmöte kommer att genomföras 20–21 mars 2021. Vid SVERAK:s årsmöte närvarar två
representanter från VRK:s styrelse.
Vid årsmötet ska nyval genomföras av fem styrelseposter – vice förbundsordförande, förbunds-ekonom,
regelledamot, avels- och hälsoledamot och utställningsledamot. Ledamöterna väljs på två år. Det är även
nyval av internrevisor som väljs på två år, revisorssuppleant som väljs på ett år och tre ledamöter i
disciplinnämnden som väljs på två år.
Om du vill nominera någon till SVERAK:s styrelse kontakta Ulrika senast den 4 januari 2021.
ordforande@vasteraskattklubb.se

Vi önskar er alla en fortsatt trevlig 2:a advent
Styrelsen
Genom Ulrika

För att hålla dig uppdaterad kring vad som händer i klubben besök regelbundet vår hemsida
www.vasteraskattklubb.se
Du glömmer väl inte att gilla oss på Facebook?

