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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Våren är här och klubben har börjat på ett nytt verksamhetsår. Vår
utställning i början av året var en succé både ekonomiskt och efter vad jag
hört rent utställningsmässigt. Vi har redan börjat med planering och
förberedelser inför nästa års utställning. Det enda problemet vi har med
utställningarna är att vi är för få i klubben som hjälper till.
I år har vi planerat att göra en resa till World Winner Show i Malmö där
klubben kommer att delta i arrangemanget och
tillsammans med Uppsala Kattklubb stå för
funktionärsfikat. Klubbmedlemmar som ställer
upp kommer att få traktamente och mat på
utställningen.
Det ser ut att bli ett lugnt år med
tanke på att det är få utställningar i år, flera
klubbar har valt att
ställa in.
Torbjörn Sjögren
Ordförande i Fräset
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Protokoll från årsmöte i Fräsets Kattklubb 802416-1633

Tid:

2014-11-09

Plats:

Lokalen Café
Uppsala

Närvarande:

Se bil 1

Bellman,

Bellmansgatan

38,

1Mötet öppnande
• Ordförande Torbjörn Sjögren hälsar oss välkomna och förklarar mötet
öppnat.
2Fastställande av röstlängd
• Röstlängden fastställs (bil 1), 1 stödmedlem som inte äger rösträtt.
3Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
• Årsmötet finner att kallelsen skett i behörig ordning.
4Fastställande av dagordning
• Beslutas att godkänna dagordningen.
5Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
• Torbjörn Sjögren väljs till årsmötets ordförande.
• Kicki Gustavsson väljs till årsmötets sekreterare.
6Val av justeringsmän och rösträknare
• Jan Sjögren
• Albin Molin
7Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
• Torbjörn läser upp förra årsmötesprotokollet. Därefter lades det till
handlingarna.
8Verksamhetsberättelse, resultat- o balansräkning för verksamhetsåret
• Torbjörn går igenom verksamhetsberättelsen (bil 2) och konstaterar att
Fräset går med minus 16.000:- detta verksamhetsår, vilket
kassarapporten (bil 3) visar. Det är framför allt tre poster som delvis
förklarar detta, bussresan till SW, bokning av utställning och att Fräset
sponsrade en hittekatt. Torbjörn har också gjort en kommentar till
kassarapporten och föreningens ekonomi (bil 4).

9Revisorernas berättelse
• Torbjörn läser upp revisionsberättelsen (bil 5)
10Fråga om ansvarsfrihet
• Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
11Fastställande av medlemsavgifter
• Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för huvudmedlem fortsatt ska
vara 280:- och 120:- för styrelsemedlemmar och funktionärer och
100:- för stödmedlem.
12Fastställande av verksamhetsplan & budget för 2014-2015
• Torbjörn redovisar en budget för kommande verksamhetsår. Budgeten
kan också ses som verksamhetsplanen där olika aktiviteter finns
upptagna (bil 6). Budget och verksamhetsplan fastställdes.
13Val av styrelse och styrelsesuppleanter
Årsmötet beslutar att välja
Ordförande
kvarstår
Vice ordförande nyval 2 år
Sekreterare
kvarstår
Kassör
nyval
Ledamot 1
nyval 1 år
Ledamot 2
nyval 1 år
Suppleant 1
nyval 1 år
Suppelant 2
nyval 1 år

Torbjörn Sjögren
Mariann Karlsson
Kicki Gustavsson
Yvonne Hornvall
Mikaela Ericsson
Irene Eek Magnusson
Albin Molin
Jenny Dickson

14Val av revisor och revisorsuppleant
• Årsmötet väljer Bea Hajnos till revisor
• Årsmötet väljer Susanna Wallebo till revisorsuppleant.

15Val av övriga funktionärer
Jan Sjögren påpekar att utställningssekreterare, avelssekreterare och
redaktör ska utses av styrelsen och att Mariann Karlsson inte deltagit i
valberedningsarbetet.
• Årsmötet utser Kicki Gustavsson och Torbjörn Sjögren att representera
Fräset vid SVERAKs årsmöte i mars 2015 i Upplands-Väsby.
16Val av valberedning
• Årsmötet utser Jan Sjögren (sammankallande), Lovisa Malabeux och
Jan Eriksson till valberedning.
17Motioner och övriga ärenden
• Inga motioner eller övriga ärenden fanns.

18Fastställande av arvoden
• Årsmötet beslutar att samma arvode som förra året ska gälla, d v s
160 kronor, se punkt 11, 160:- dras från medlemsavgiften.
19Övriga frågor
• Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att undersöka om en gemensam
resa till WW i Malmö sista helgen i oktober 2015 och vilka möjligheter
klubben har att subventionera resan.
• Årsmötet beslutar att kreditkort skall utfärdas till ordförande, kassör
och materialförvaltare. Dessa poster innehas f n av
Torbjörn Sjögren 560814-7517
Yvonne Hornvall 611011-1405
Jan Sjögren 630218-7114.
20Mötets avslutande
• Ordförande
Torbjörn
avslutar mötet.
Vid protokollet:

Kicki Gustavsson
Justeras:

Jan Sjögren

Albin Molin

För bilagor hänvisas till Fräsets sekreterare Christina Gustavsson

BÄSTA KLUBBKATTER I FRÄSET 2014
Klass

Kattens namn

Ems kod

Ägare

Poäng

Kön

VUXEN

SC S*Aucuparia's
Astrakan Gyllenkrok

ABY o

Torbjörn
Sjögren

255,35

hane

KASTRAT

SP S*Palace&Main's Io
for Qiqi DSM

BRI	
  f	
  24

Christina
Gustavsson

275,36

hona

UNGDJUR/JUNIOR

S*Aucuparia's Byzantion

ABY	
  n

Jan
Sjögren &
Jan
Eriksson

240,25

hane

SENIOR

SP GIC S*Nebulosan's
Caffra Marula DVM

SBI	
  a

Barbro
Gretener

120,11

hona

AVELSHONA/
AVELSHANE

SC S*Aucuparia's Sinope
JW DVM

ABY	
  n

Jan
Sjögren &
Jan
Eriksson

58,87

hona

UPPFÖDNING

S*Aucuparia's

Kat	
  3

Jan
Sjögren &
Jan
Eriksson

62

Bästa katter 2014
Fräsets bästa katter har
utsetts med hjälp av
Sveraks tabeller över
bästakatter 2014.
Vinnarna i respektive
kategori är namngivna
ovan. För samtliga
bästakatter i Fräset se
vår hemsida
www.fraset.se

På FRÄSETS
senaste
medlemsmöte
delades diplom ut
till vinnarna.

FRÄSET 2014
Bästa klubbkatter

BÄSTA VUXEN
SC S*Aucuparia's Astrakan
Gyllenkrok, ABY o
äg Torbjörn Sjögren

”KROKEN”
BÄSTA KLUBBKATT VUXEN 2014

BÄSTA KASTRAT
SP*Palace&Main's Io for Qiqi DSM
BRI f 24
äg christina Gustavsson

”SPIGGEN”
BÄSTA KASTRAT 2014

BÄSTA UNGDJUR/JUNIOR
S*Aucuparia's Byzantion, Aby n
Äg Jan Sjögren & Jan Eriksson

BYZANTION
BÄSTA UNGDJUR/JUNIOR

Utställningsresultat

STORT GRATTIS TILL
1. SP S*Palace&Main’s Io for
Qiqi
SP S*Palace&Main’s Io for
Qiqi (alias Spiggen) , BRI f 24
blev BIS på vår utställning i
jan båda dagarna
äg. Kicki Gustavsson

”SPIGGEN”

Hittekatten
Sötnosen alias Cutie
Löpsedeln 2014:3 finns ett
reportage om Cutie. Hur och
var hon hittades och vad som
hände med Cutie sedan. Här
kommer litet senaste nytt om
henne.
I

Uppsala Katthem:

När Cutie kom till oss hade
hon ett infekterat bitsår på
insidan av ena låret. Skadan
behövde dräneras och skötas
om efter konstens alla regler.
Det krävdes många
veterinärbesök innan hon
kunde friskförklaras men hon
är nu vid god vigör igen och
redo för adoption.

CUTIE ÄVEN KALLAD SÖTNOSEN

Framtidens djurhälsa och djurvälfärd

Hur vet man om katten är
kastrerad?
Ibland vet man inte om en katt, till exempel en hittekatt, är
kastrerad eller inte. Även kastrerade honkatter kan ibland
visa ett löpningsliknande beteende och det beror ofta,
men inte alltid, på kvarblivna äggstocksrester. Hos
hankatter är det som regel lättare att avgöra
kastrationsstatus, men det finns hankatter vars testiklar
inte har vandrat ner till pungen, så frågeställningen finns
även hos hanar.

Referens:
Axnér E and Ström Holst B. Concentrations of antiMüllerian hormone in the domestic cat. Relation with spay
or neuter status and serum estradiol. Theriogenology.
2014. DOI: 10.1016/j.theriogenology.2014.11.016.

Kontaktinformation

Den vanligaste metoden för att ta reda på om en katt är
kastrerad eller inte var tidigare kirurgisk, en buköppning.
Ett blodprov är lindrigare för katten. I studien togs
blodprov från intakta och kastrerade hon- och hankatter
för att mäta ett hormon, anti-mülleriskt hormon (AMH),
som produceras i äggstockar och testiklar.
Serumkoncentrationen av AMH var så låg att den inte var
mätbar hos de kastrerade katterna medan den varierade
mellan 1,3 och 81,3 ng/mL hos intakta katter. Mätning av
AMH i serum är således en säker metod att genom ett
blodprov ta reda på om en katt är kastrerad eller inte.

Eva Axner
Professor, Reproduktion

Telefon: 018-672181
E-post: eva.axner@slu.se
Postadress:
Avd för reproduktion, Box 7054
75007 UPPSALA
Besöksadress:
Ulls väg 26, Uppsala

Foto: Jenny Hanås
Länk till artikeln:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0093691X14006347

Arbetsbeskrivning: Hund- och kattreproduktion,
Undervisning, spermafrysning, artificiell insemination
hund och katt

Framtidens djurhälsa och djurvälfärd forts.

Ny metod att studera
diabetes hos katter

Länk till artikeln:

Det blir allt vanligare att katter drabbas av
diabetes. Kattens diabetes liknar människans
typ 2-diabetes, och förknippas liksom denna
med vår västerländska livsstil. Faktorer som
övervikt och inaktivitet ökar risken att drabbas.

Referens:

För att förstå hur diabetes uppstår krävs
forskning på de celler där hormonet insulin
produceras. Insulin är ett livsviktigt hormon som
reglerar kroppens blodsocker. Hos en individ
med diabetes fungerar inte de
insulinproducerande cellerna normalt, vilket
leder till brist på insulin och ett stigande
blodsocker.

http://symbiosisonlinepublishing.com/
gastroenterology-pancreatology-liverdisorders/
gastroenterology-pancreatologyliverdisorders21.pdf

Öhlund M, Franzen P, Andersson G, Holst BS,
Lau J (2014) Laser Microdissection of
Pancreatic Islets Allows for Quantitative Page
Real-Time PCR Detection of Islet-Specific Gene
Expression in Healthy and Diabetic Cats.
Gastroenterol Pancreatol Liver Disord 1(4):1-9.

Kontaktinformation

I studien har vi lyckats isolera
insulinproducerande celler hos katter med hjälp
av lasermikrodissektionsteknik. Vi har också
visat att vi därefter kan studera uttrycket av
gener som är specifika för dessa celler.
I framtiden kommer metoden användas i en
större studie där vi undersöker uttrycket av
gener hos katter med diabetes, för att bättre
förstå varför sjukdomen uppstår. Vi hoppas att
våra resultat ska kunna appliceras på både
katter och människor.

Malin Öhlund
Doktorand, Klinikveterinär, Klinikveterinär tjl,
Klinisk kemi
Telefon: 018-672958
E-post: malin.ohlund@slu.se
Postadress:
Klinisk kemi, Box 7054
75007 UPPSALA
Besöksadress:
Ulls v 26, Uppsala
Arbetsbeskrivning: Doktorand.

Bild: A) Tre cellöar i bukspottkörteln hos en katt med
diabetes (markerade med grön linje). B) Öarna
dissekeras ut med lasermikrodissektion. C) Öarna
fluorescerar med ett Texas Red filter. D) Insulin
(brunt) infärgat med immunohistokemi (D).

Framtidens djurhälsa och djurvälfärd forts.

LigaTie® – kirurgiskt
implantat utvecklat på SLU
Nya kirurgiska tekniker utvecklas i syfte att skapa enklare
och säkrare kirurgi, med minskad risk för komplikationer
och kortare tid för återhämtning. På SLU utvecklas ett
resorberbart kirurgiskt implantat, i princip en självlåsande
loop, som förhindrar blödning vid kirurgiska ingrepp. Att
implantatet är resorberbart innebär att det kan lämnas i
kroppen och att materialet tas upp av vävnaden utan
skadlig vävnadspåverkan.
Projektet genomfördes i samverkan med medicinteknisk
industri i Uppsala och fortsatt forskning och utveckling
finansieras bland annat av Vinnova. I första hand
vidareutvecklas nu produkten för veterinärmedicinskt bruk
men den anpassas även för urologi och ortopedi på
människa.

Referens:
Odd V. Höglund, Jessica Ingman, Fredrik Södersten,
Kerstin Hansson, Niklas Borg and Anne-Sofie Lagerstedt.
Ligation of the spermatic cord in dogs with a self-locking
device of a resorbable polyglycolic based co-polymer – a
long-term follow-up study. BMC Research Notes. 2014,
7:825.
Länk till avhandling med beskrivning av den initiala
utvecklingen av implantatet:
http://pub.epsilon.slu.se/8589/
Länk till Research Gate (övriga publikationer):
http://www.researchgate.net/profile/Odd_Hoeglund/
publications/
Kontaktinformation

I den senaste studien testades implantatet för att knyta av
testikelns blodkärl vid kastration av hanhund.
Implantatets resorption kunde följas med ultraljud, vilket
är av betydelse för 3R (minskad användning av
försöksdjur). Histologisk undersökning visade en
välavgränsad vävnadsreaktion, i överensstämmelse med
tidigare studier av implantatet och andra resorberbara
produkter, till exempel kirurgisk tråd.
Odd Höglund
Universitetslektor, Hund, katt och andra smådjur
Telefon: 018-671328
E-post: odd.hoglund@slu.se
Postadress:
Kirurgi och medicin, smådjur, Box 7054
75007 UPPSALA
Besöksadress:
Foto: Odd Höglund

Ulls väg 26, Uppsala

Länk till artikeln:

Arbetsbeskrivning: Kirurgi kastration sällskapsdjur
ligeringsteknik innovation resorberbar medicinteknisk
produkt LigaTie® Soft tissue surgery, companion animals,
resorbable medical device, surgical stress

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/
1756-0500-7-825.pdf

Info från Sveland
Djurförsäkringar
Uppfödarbrev
Dolda fel - vad gäller?
Både som uppfödare och kattköpare är det bra att veta vad
som gäller när det kommer till dolda fel.
I vår artikel får du bland annat svar på vad som räknas som
ett dolt fel och vilket skydd katten har om den säljs vidare.
Läs artikeln här..

Vårens
uppfödarträffar!
Nu bjuder Sveland
Djurförsäkringar in till
nya uppfödarträffar runt
om i landet. Bli medlem
i vår uppfödarklubb
kostnadsfritt för att
anmäla dig till träffarna.
Det bjuds på macka med
kaffe/te och goodiebag.
Du får gärna ta med dig
en uppfödarvän!
1. Mälarhöjdens veterinärpraktik

Uppfödarklubb för katterier
Som uppfödare har du möjlighet att kostnadsfritt bli
medlem i vår uppfödarklubb för katterier.
Du får bland annat ett exklusivt erbjudande om kostnadsfri
dolda fel-försäkring för sålda kattungar!
Läs mer och anmäl dig här..

24 mars kl 18.00 på Mälarhöjdens
veterinärpraktik, Fruängens
Kyrkogata 14, Hägersten.
Veterinären Hedvig Armerén kommer
att prata om kattens tandsjukdomar.
Representant från Sveland
Djurförsäkringar kommer att finnas på
plats för att svara på frågor.
Anmälan görs till
carina.persson@sveland.se senast den
16 mars.
2. Din veterinär, Helsingborg
26 mars kl 18.00 på Din Veterinär,
Ekvändan 2, Helsingborg.
Veterinären Elisabeth Ellström kommer
att prata om kattens mag- och
tarmsjukdomar, med tonvikt på
Tritricomonas. Sveland
Djurförsäkringars produktexpert är
på plats och berättar om Dolda fel
och svarar på frågor.
Anmälan görs till
carina.persson@sveland.se senast den
19 mars.

Kontaktinformation
Besöksadress: Österg. 15, Hässleholm
Postadress: Box 31, 281 21
Hässleholm
E-post: djur@sveland.se
Tel: 0451-38 30 00
Fax: 0451-38 30 37
Karta: Se karta

uppskattar att 17 hundar avled
till följd av ormbett under
2014, medan 2740 fick söka
veternärvård.

Risk för
dödligt
ormbett i
tassen
Den härliga solen och
värmen gör att ormarna är
tidiga och Agria
Djurförsäkring har redan fått
in de första
skadeanmälningarna från
djurägare till ormbitna
hundar och katter. Oftast
går det bra och djuret
frisknar till, men om bettet
tar i tassen kan det gå illa.
För hästar är det främst
mulen och tungan som är
känsliga områden.

- När hunden eller katten går
på benet bidrar musklernas
sammandragningar till att
giftet sprids. Därför ska du om
möjligt bära djuret efter ett
ormbett och snarast ta den till
veterinär, säger Lotta Möller,
veterinär på Agria
Djurförsäkring.

Katter klarar sig generellt
bättre än hunden men kan
också behöva veterinärvård. I
de allvarligare fallen får katten
kraftiga lever- och njurskador
och även hjärtat kan
påverkas. Som
intensivbehandling får katten
ibland ormserum som motgift.
Tyvärr så överlever inte alla
katter ett ormbett trots
behandling.

tjocka och svullnaden kan
sjunka ner på halsen. Om
bettet tar i en tass svullnar
den upp och svullnaden
sprider sig uppåt benet.

Huggormsbett på häst
Huggormsbett på hästar är
vanligast på våren eller
försommaren. Betten är som
regel ofarliga, men om hästen
blir biten i mulen eller i tungan
kan de svullna upp och ge
upphov till andnöd. Symptom
på att en häst blivit ormbiten
är att den luktar illa ur munnen
och har svårt att äta.

En ormbiten häst bör tas in
från betet och motioneras för
hand. Om inga ytterligare

symptom utvecklas inom
ett halvt dygn är faran
över. Vid ormbett är det
viktigt att hästen har fått
stelkrampsvaccination.
____________________

De lindrigaste fallen av
ormbett leder till en svullnad
på platsen för bettet, men i de
medelsvåra fallen uppstår
skador på kroppens organ.
Hunden eller katten får en
lever- och njurskada och ofta
blodbrist. Allt detta går
vanligtvis över med lämplig
medicinering och vila.

De flesta hundar och katter
blir bitna i nosen, men de
värst drabbade är djuren som
blir bitna i tassen, vilket oftast
leder till dödlig utgång. Agria

- Om ditt djur blir ormbiten är
det viktigt att det hålls stilla
och ta det till veterinär, säger
Lotta Möller.

Symptom på ormbett
Först märks ormbettet inte så
mycket på hunden eller
katten, men efter ett tag blir
djuret trött och vill helst ligga
ned. Efter någon timme
svullnar den bitna
kroppsdelen. Om bettet har
tagit i nosen eller i läpparna
svullnar ansiktet upp mycket
kraftigt och når ett maximum
efter ett till två dygn. Läpparna
kan bli ett par centimeter

Denna information skickades
av Cision http://
news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/
agria-djurforsakring/r/risk-fordodligt-ormbett-itassen,c9741976
Följande filer finns att ladda
ned:

hund-bland-ormbunkar

SVERAK-AKTUELLT
Medlemsnummer på utställningsanmälan
Det har kommit till vår kännedom att det är många funderingar på just denna ruta på
blankett för anmälan till utställning.
Vi vill på nytt informera att detta är en blankett från FIFe - som SVERAK översatt - och tyvärr
kan vi i dagsläget inte göra mycket åt upplägg och annat.
Däremot har vi, för att undvika förvirring, nu publicerat ! blankett från 150101 där rutan för
medlemsnummer är svartmarkerad - alltså inte för ifyllnad./150120
Ang. titlar som inte registrerats i kattens stambok
Titlar tagna på utställning som inte syns i FindUS är inte heller inregistrerade i SVERAKs
stambok. Anledningen till det kan vara flera men åtgärden ska nu ske på ett och samma sätt,
oavsett om titeln är tagen på utställning i Sverige eller i ett annat land.
Följande rutin gäller:
•
Ägaren skickar kopior på samtliga bedömningssedlar till sin egen klubb.
•
Klubben kontrollerar och bekräftar till SVERAKs kansli som registrerar in titeln i
stamboken.
•
Rapportering sker genom att klubben anger ny titel, titeldatum och
utställningsarrangör, kattens namn, registreringsnummer, ägarens namn och
kattklubb. Det behövs INTE skickas in några kopior på bedömningssedlar.
Lägsta ålder för huskatt vid utställning
Från den 1 januari 2015 är ålder för tillträde till utställning för huskatt ändrad till fyra
månader.
Samtliga blanketter ses över för uppdatering
Om det finns inaktuella uppgifter - efter nya regler från den 1 januari 2015 - kommer detta
att uppdateras under januari månad
Ej ägarändrade katter blir ägda av uppfödare
Sedan den 18 december 2014 har en ny funktion införts i Sesam > sidan Mina katter.
För det fall ingen ny ägare registrerats för katter - födda och registrerade efter den 1 januari
2009 - har uppfödaren registrerats som ägare i SVERAKs stambok.
Denna funktion kommer att köras med automatik en gång i veckan och om katt inte är
ägarändrad 60 dagar efter att kattkull blivit registrerad överförs ägarskapet till uppfödaren.
Uppfödare - glöm inte bort att skicka in id-nummer för de katter som bor kvar 'hemma'.
Premiertitlar = kastratstatus
Katter som har FIFe-titeln premier eller högre har fått notering om kastratstatus i Sesam >>
Mina katter >> Utställningsprogrammet Aladdin. Framöver kommer detta att ske med
automatik.
Viktigt information från Jordbruksverket
Ändringar i reglerna för resor med hund, katt och iller gäller från den 29 december 2014
Läs mer på SVERAKs startsida

Kattungar registrerade via Fräset 2014
sammanställt av Celina Jacobson, avelssekreterare i Fräset
Här är listan för i år, färre ungar än förra året men bättre än året innan
dess. Förra årets siffror inom parantes.
142 ungar (179)
14 raser (13)
41 kullar (51)
Inte så illa! Aby på första plats (36), därefter britterna (18 inkl XLH) och på
tredje plats orientalerna (16).

Registrerade kattungar
Ras

Hane

Hona

ABY

17

19

BEN

2

2

BRI

7

9

BRI/XLH

0

2

DRX

3

1

MCO

5

10

OCI

1

1

OSH

6

10

PEB

2

0

RAG

2

2

SBI

5

8

SIA

9

3

SIB

1

2

SPH

6

3

SYS

2

2

Tot

68

74 = 142 ungar, fördelade på 41 kullar och 14 raser

FRÄSET GOES TO PRAGUE and WW-2014
sammanställning av Susanna Wallebo Cat Claw's Abyssinians
www.catclaws.se
susanna@catclaws.se

Så här glada var vi när vi samlades hos Jan innan avfärden till Prag. Carina Roos,
Susanna Wallebo, Jan Sjögren, Tomas Siljebro och Carina Siljebro.	
  
Foto Peter Roos	
  	
  

Här väntar vi på bedömmningen: Susanna
Wallebo, Carina Siljebro, Tomas Siljebro
Foto Peter Roos

Tänk om vi kunde vara lika duktiga handlers
som Christoph Kapell med lilla Dodo Aus
Abusir, ABY n BIV NOM
Foto Carina Siljebro

Susanna Wallebo med Ch. Aucuparias
Imperial Butterfly, ABYn
Dommare Gina Grob

Tarjei's Corona, ABY n
Foto Carina Siljebro

Foto Carina Siljebro

Ch. Aucuparias Imperial Butterfly
Foto Carina Siljebro

Jan Sjögren med Aucuparias Byzantion,
ABYn BIV
Dommare Gina Grob
Foto Carina Siljebro
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När kommer
Löpsedeln?
Om inget oförutsett inträffar
kommer Löpsedeln under 2015 att
dyka upp omkring den 15 mars,
juni, september och december med
manusstopp den 1ste i respektive
månad.

Barbro Gretener

Dina bidrag
Skicka dina bidrag: bilder, texter,
förslag eller vad du vill bidra med
till Löpsedeln så länkas materialet
till Lovisa och Barbro. Är det
något du vill diskutera med någon
av oss direkt så använder du
förstås våra respektive adresser

Medlemskap
Medlelmsavgift och klubbens
postgironummer

Ordförande i Fräset och uppfödare
av Abessinier

...och snart är det PÅSK så ...

GLAD PÅSK
igen
ALLA FRÄSARE

Uppfödare av Helig Birma

Lovisa Malabeux

Huvudmedlemskap: 280 kr
Blir du medlem efter oktober
gäller medlemskapet även för
kommande år.
Familje-/stödmedlemskap: 100 kr.
Klubbens postgiro nr: 10 53 10 - 7
Fräsets Kattklubb
Uppfödare av Norsk Skogkatt

