Hej alla medlemmar

Hej alla medlemmar!			
Nu har vi ”kickat igång” höstterminen – vi har träffats, svarat på kluriga kattfrågor, ätit lunch och pratat om vilka
aktiviteter som vi kan genomföra på ett Corona-säkert sätt under hösten.
Aktiviteter hösten 2020
Följande aktiviteter kommer vi att genomföra under hösten
2020.
Ny som utställare
Söndagen den 4 oktober klockan 15-17, med
Linnea Höglund och Isabelle Åkerlöf.
Mer info finns på hemsidan www.vasteraskattklubb.se
under fliken ”Aktiviteter”.
Föreläsning. Lagen om djurhållning och Regler för
djurskydd för hundar och katter
Länsstyrelsen Västmanlands län. Du kan välja mellan två
datum: onsdagen den 4 november, klockan 18-20, alternativt
onsdagen den 11 november, klockan 18-20.
Vi genomför samma föreläsning vid två tillfällen så att vi
kan sitta med bra Corona-avstånd i lokalen. Mer info kommer på hemsidan.
Basutbildning genetik - digital föreläsning.
Vi återkommer med datum.
Har du förslag på ytterligare aktiviteter, som du tycker
att VRK ska arrangera, tar vi tacksamt emot det via e-post
till ordforande@vasteraskattklubb.se
Internationell utställning 2021
VRK:s styrelse fortsätter att planera och arbeta för att kunna
genomföra en internationell utställning den 8–9 maj 2021.
SVERAK har kontaktat FIFe för att diskutera möjligheten till dispens från en del av utställnings-reglerna - under
Corona-pandemin. Ett av förslagen, från SVERAK, är att få
arrangera internationella utställningar med endast svenska
domare.

Om FIFe godkänner förslaget att få arrangera en internationell utställning med endast svenska domare då kan vi
kanske genomföra vår utställning - även om det i maj 2021
fortfarande råder restriktioner på grund av Corona-pandemin.
Såhär säger FIFe:s utställningsregler:
För att utställningen ska kallas internationell måste bland
annat en eller flera internationella FIFe-domare vara närvarande och minst en av dem ska vara från ett annat land.
Minst 75 % av tjänstgörande domare ska vara FIFe-domare.
Mer information finns i senaste numret av Våra katter nr 4,
2020 ”Ordförande har ordet”.
Ekonomi
VRK har en god ekonomi. Vi kommer därför att, under
hösten, arrangera de medlemsaktiviteter som det är möjligt
att genomföra på ett Corona-säkert sätt.
Styrelsearbete
Är du intresserad av att arbeta i styrelsen för Västerås
Kattklubb?
Västerås Kattklubb är en aktiv klubb som ska erbjuda medlemmarna ett brett utbud av aktiviteter. Därför ska vi också
ha en styrelse som är aktiv och kreativ.
Tycker du att det låter som en spännande utmaning?
Kontakta då valberedningen redan nu.
Linnea Höglund ninims@ninims.com
Isabelle Åkerlöf isabelle.akerlof@outlook.com
Veronika Larsson larsson.veronika@gmail.com

Styrelsen önskar er en skön och frisk höst.

Hoppas att vi ses!

Den 22 augusti träffades VRK-medlemmar för en corona-säker
lunch i det fria

I samband med lunchen ordnades en tipspromenad, som vanns av
Monica och Isabelle >>>
Håll dig uppdaterad genom att regelbundet besöka klubben på Facebook eller på hemsidan www.vasteraskattklubb.se

