Hej alla medlemar!

		
Vår höga ambitionsnivå inför 2020 har fått
punktering – på grund av Corona-viruset.
Men vi tar nu nya tag och planerar framåt. Arbetet med vår internationella utställning 2021
Nytt från SVERAK
är igång. Enligt plan kommer vi att genomföra
Registreringsanmälan kattkull
utställningen i Mimerhallen under helgen den 8
Från och med den 11 maj 2020 kan du skicka
och 9 maj 2021.
”Registreringsanmälan kattkull” antingen via post
Men vi genomför självklart ingen utställning
eller e-post. Om du skickar via e-post ska du skanna
om myndigheterna har fortsatta restriktioner,
eller fotografera handlingarna. Som vanligt skickar
som gäller offentliga tillställningar och alldu anmälan till vice sekreterare som har ansvaret
männa sammankomster, som omöjliggör en
för avelsärenden.
utställning med cirka 350 utställare och kanske
dubbelt så många besökare.
Blanketten för registreringsanmälan kattkull finns
på SVERAK:s hemsida under ”Mina katter”. När
du loggat in på Mina katter hittar du anmälan under
Planerade aktiviteter 2020
fliken blanketter.
Lördagen den 22 augusti kl. 13 ”Kick-off”
inför hösten.

För att kunna ha en
gemenskap, även då
katterna inte är med,
planerar vi att genomföra en ”kick-off”
inför hösten. Vi träffas
på Björnön lördagen
den 22 augusti kl. 13.
VRK bjuder på något
ätbart från grillen,
tipspromenad, kubbspel mm.
Vi hoppas också att
kunna genomföra
några av de aktiviteter
som vi har i verksamhetsplan 2020,
så som:
- ny som uppfödare
- ny som utställare
- pälsvård, hur man
sköter kattens päls
till vardags och inför
utställning.

Nya djurskyddsregler för hundar och katter
Den 15 juni börjar de nya djurskyddsreglerna för
hundar och katter att gälla. De nya djurskydds-reglerna ska underlätta för djurägarna att göra rätt.
På Jordbruksverkets hemsida finns mer information. Se även SVERAK:s hemsida, under Aktuellt.
Stor efterfrågan på hundar och katter
Det är stor efterfrågan på hundar och katter - Dagens Nyheter har en artikel om det.
www.dn.se/nyheter/sverige/stor-efterfragan-pa-hundar-och-katter-under-coronakrisen/
Länken finns också på SVERAK:s hemsida, under
Aktuellt.

Styrelsen önskar alla medlemmar en
härlig och avkopplande sommar
Hälsningar

Ulrika-

BOKTIPS!

Vi skickar också med några boktips - om det blir en stund över
till ”kattlitteratur” (utan inbördes ordning).

- En katts resedagbok. ”En underbar roman, en hyllning till vänskapen och livet”.
Författare är Hiro Arikawa.
- Historiska katter. ”Där vi får möta katterna som , i stort och smått, förändrat världen”.
Författare Erik Fichtelius.
- Om katter. ”En osentimental iakttagelse av katternas beteende”.
Författare Doris Lessing.
- Gubbe och katt. ”En kärlekshistoria”. Det här är berättelsen om hur Nils Uddenberg blev med katt fastän
han aldrig i livet hade tänkt sig att ha något husdjur.
Författare Nils Uddenberg.
- Sjukhuskatten Oscar. ”En vanlig katt med en ovanlig gåva”.
Författare David Dosa.
- Gatukatten Bob. Mitt liv med Bob, med flera titlar. ”Berättelsen om hur en man och en katt tillsammans
fann hopp på gatorna”.
- I huvudet på en katt. Om katten själv får välja, med flera titlar. ”Om hur du blir den perfekta kattägaren”
enligt författaren Susanne Hellman Holmström.

