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Hej alla medlemmar!
Året närmar sig sitt slut och tillsammans
kan vi se tillbaka på ett annorlunda år i
kattklubben, i Sverige och i världen. Nu
gäller det att blicka framåt och på olika
sätt fortsätta få energi och glädje av vår
bästa hobby – katterna.

Årsmöte i februari

Klubbmästare 2020

Grattis till vinnande katter och tack till alla som deltagit i det
digitala klubbmästerskapet.
De katter som placerat sig på plats 1-2 i respektive kategori
och klass finns presenterade på hemsidan.
Om du besöker Granngården i Västerås, under december,
kan du se alla deltagande fina katter i ett bildspel.

Genomförda aktiviteter under året

I början av året arrangerade VRK fyra aktiviteter:
* Årsmöte den 23 februari. Genomgång av ekonomi och
verksamhet under 2019 samt verksamhetsplan för 2020.
* På årsmötet presenterades också årets VRK-katter 2019.
* Ny som utställare den 1 mars. Informationen vände sig till
både nya och erfarna utställare.
* Medlemsmöte den 10 mars. Genomgång av årsmöteshandlingar och motioner till SVERAK:s årsmöte.
I mitten av mars meddelade regeringen att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får ha max 500
deltagare. Då beslutade MellanSvenska Kattklubben och
Västerås Kattklubb att ställa in den planerade gemensamma
internationella utställningen i början av maj.
Under sensommaren och hösten har vi kunnat genomföra
tre aktiviteter, i det verkliga livet. Samtliga aktiviteter
har självklart genomförts i enlighet med myndigheternas
rekommendationer:
* Kick off utomhus på Björnön, den 22 augusti.
Klubben bjöd på kallskuret och tipspromenad.
* Ny som utställare, den 4 oktober. Linnea Höglund och
Isabelle Åkerlöf informerade nya klubbmedlemmar som
ville veta mer om utställningar.
* Lagen om djurhållning och Regler för djurskydd för
hundar och katter, den 4 november. Föreläsare var djur
skyddshandläggare Alexandra Röjder, länsstyrelsen.

Kick-off inför hösten
Alexandra informerade om hur vi ska agera som kattägare
ör att följa lagar och regler. Hon berättade också om
hur länsstyrelsen arbetar för att förbättra djurhållningen i
samhället.
Den 4 december sände lokalnyheterna, SVT Västmanland, ett inslag om att fler kattungar säljs för tidigt i
Västmanland.
Alexandra medverkar i inslaget och berättar att de har fått
både samtal och mejl av allmänheten och veterinärer om att
kattungar sålts innan tolv veckors ålder.
I inslaget medverkar också Ulrika som informerar om
varför kattungar inte ska skiljas för tidigt från sin mamma.
Ulrika ger också några tips till den som vill bli kattägare.
Inslaget finns på VRK:s hemsida www.vasteras.kattklubb.se
När Corona-smittan spred sig och regeringen beslutade om
max åtta deltagare vid sammankomst alternativt tillställning
beslutade VRK:s styrelse att ställa in resterande aktiviteter
under november och planerade aktiviteter under december.
Men flertalet av de aktiviteterna planerar vi att kunna
genomföra under nästa år – antingen digitalt eller IRL.
VRK skickar ett stort tack till Medborgarskolan för att vi
har fått vara i deras rymliga lokaler. För utan deras hjälp
hade vi inte kunnat genomföra utställarutbildningen eller
föreläsningen om djurhållning och djurskydd.

Verksamhet 2021

Under 2021 kommer VRK troligtvis att genomföra flertalet
av klubbens aktiviteter digitalt. Men då behöver styrelsen
din hjälp med:
- idéer om vilka aktiviteter och möten vi ska genomföra
- kunskap om hur vi digitalt kan arrangera aktiviteter och
möten.
Har du idéer och/eller digital kunskap kontakta Ulrika
ordforande@vasteraskattklubb.se
Om det blir möjligt att göra någon eller några aktiviteter
IRL kommer vi självklart att göra det.

Föreläsning - Länsstyrelsen

Antal medlemmar

VRK har 226 medlemmar, den 9 december, och det är en
ökning för sjätte året i rad. Stort tack till alla som har bidragit till att vi har blivit fler genom att prata väl om klubben
och genom att värva kattungeköpare. Vi har också fått nya
medlemmar genom SVERAK:s projekt ”Medlemsvärvning”
– och även under 2021 kommer vi att delta i projektet.
Med många medlemmar i klubben ser styrelsen fram emot
att fler har möjlighet och vill engagera sig i klubbens arbete.

Isabelle och Linnea
höll i en medlemsträff
i oktober. Temat var
utställning

Uppfödning och avel
Klubben har många duktiga och seriösa uppfödare.
Till och med november har vi registrerat:
* 333 kattungar
Årsmöte
* 88 kattkullar
Håll koll i din e-post-låda i början av nästa
* 13 stamnamn
år, för då kommer inbjudan till årsmötet den
* 3 huskattbevis
21 februari 2021.
* 2 diplomeringsOch du som vill arbete i styrelsen, kontakta
ansökningar
Linnea Höglund, ninims@ninims.com

Vi önskar er ett Gott Nytt År och
ser fram emot klubbåret 2021
Hälsningar styrelsen, genom

Ulrika

STORT GRATTIS TILL ÅRETS
KLUBBMÄSTARE
S*Rex Perspective Nintendo 64
Ägare Pia Grahn

Till sist vill klubben tacka våra lokala huvudsponsorer

Håll dig uppdaterad genom att regelbundet besöka klubben på Facebook eller på hemsidan www.vasteraskattklubb.se där du alltid hittar senaste nytt

