Hej alla medlemar!
Söndagen den 21 februari, genomfördes VRKs
årsmöte 2021 - med genomgång av ekonomi och
verksamhet för 2020 samt aktiviteter för 2021.
Mötet var digitalt, via Teams.
Efter genomförda val på årsmötet har
styrelsen följande sammansättning:
Ordförande:			Ulrika Stefansson
Vice ordförande:		
Inger Fransson
Sekreterare:			Anna Landell
Vice sekreterare:		
Ingegerd Blomqvist
Kassör:			Anna Tonér
Ledamot:			Kerstin Wallin
Ledamot, fyllnadsval: 		
Isabelle Åkerlöf
Ledamot:			Carina Gustafsson
Suppleant:			Daniella Schöner
Suppleant:			Monica Åkerlöf
Suppleant:			Angelica Öhlén
Aktiviteter
Vi vill gärna tipsa om att Björkstakatten kommer att
genomföra en digital föreläsning med
Ylva Stockelberg den 7 mars, kl. 14-16.
Kostnad 70 kr
Betala till Swish 1232490746
eller till Björkstakattens bg 848-7167.
Ange ”7 mars” på inbetalningen.
Anmälan senast den 1 mars till
aby@kattkristin.se
Uppge din e-postadress för att få zoom-länken.
Diverse information – både nytt och gammalt
Tips till dig som ska ta emot kattungebesökare:
Att ta emot kattbesökare i coronatider
Tips hittar du på SVERAKs nyhetssida.
https://www.sverak.se/category/nyheter-startsida/
Registrering av kattungar äldre än 3 månader:
Avgiften till SVERAK har höjts till 700 kr.
Ändringen gäller från och med den 1 januari 2021.

Logga in och ladda upp intyg
SVERAK har en ny funktion i Mina katter där du
kan ladda upp intyg för din raskatt i stamboken.
Såhär gör du!
https://www.sverak.se/2021/02/01/nytt-i-minakatterladda-upp-intyg/
Färgbedömning/EMS-kod sker vanligtvis på
utställning, av två domare.
Om du behöver färgbedöma din katt kan VRK
hjälpa dig att få kontakt med två domare.
Kostnaden står kattägaren för.
Kontakta Ulrika ordforande@vasteraskattklubb.se
Langford Vets
Som medlem i VRK får du 10 % rabatt vid
genetiska tester, ange klubCode 82.
Hemsidan
Här hittar du alltid senaste nytt
www.vasteraskattklubb.se
SVERAK:s årsmöte 2021
SVERAK:s årsmöte
kommer att genomföras
20–21 mars 2021.
Vid mötet närvarar två
representanter från VRK:s
styrelse.
VRK kommer att bjuda in
till digitalt medlemsmöte
inför SVERAK:s årsmöte.
På medlemsmötet går vi
igenom de ärenden som
ska behandlas på årsmötet
den 20-21 mars.
Hälsningar Styrelsen
genom Ulrika

Håll dig alltid uppdaterad via VRKs hemsida www.vasteraskattklubb.se

