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Medlemstidning från Fräsets kattklubb			

3:2008

Ta chansen
att bli en
diplomerad
SVERAKuppfödare!
Visa upp din katt
på Kattens dag
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Så här kommer du i kontakt med
styrelsen:

REDAKTÖREN HAR ORDET

Ordförande/
Utställningsekreterare:
Mariann Karlsson
Väsbygatan 13 A
733 38 SALA
0224-173 60
mariann@fraset.se

Nu var det länge sedan det damp ner en
Löpsedel i e-postbrevlådan. Men här kommer nu äntligen ett rykande färskt nummer! Missa inte våra planerade aktiviteter,
som du hittar mer information om på sista
uppslaget av det här numret av Löpsedeln.
Vi i styrelsen undrar vad just du vill ha ut
av ditt medlemskap i Fräsets kattklubb.
Mer studiebesök, klubbmöten och föreläs-

ningar? Eller är du nöjd med hur klubben
fungerar idag? Hör av dig till oss om du
har några önskemål, frågor eller synpunkter! Bilder på dina katter tar exempelvis
jag gärna emot så att vi får lite variation på
bildmaterialet här i Löpsedeln. Som det är
nu har jag ju bara bilder på mina egna grisar
att visa när det behövs en bild för att pigga
upp sidan.. Och det blir aningen tjatigt i
längden, hur söta jag än tycker att de är! :-)
/Celina Fällbom (celinaf@fraset.se)

Innehåll

Redaktören har ordet					
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SVERAK-diplomerad uppfödare			

4

Styrelsen presenterar sig				
På gång i Fräset					

Vice ordförande/
Webmaster/
Medlemsansvarig:
Kenneth Wikström
Peterson-Bergers väg 39
756 49 UPPSALA
018-130713
kenneth@fraset.se
Kassör/Medlemsansvarig:
Ann-Sofie Hååg
Simonsbo
740 22 BÄLINGE
018-35 82 18
Annsofie@fraset.se
Sekreterare/
Sekreterare/Medlemsansvarig:
Annika Broberg
Apelsinvägen 2
741 31 KNIVSTA
018-500592
annika@fraset.se
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Suppleant/
Avelsekreterare:
Anita Bernström
Lenngrensgatan 11
754 21 UPPSALA
018-204383
anita.bernstrom@
telia.com
Ledamot/Redaktör
för Löpsedeln:
Celina Fällbom
Frodegatan 16 b
753 27 Uppsala
018-511 229
celinaf@fraset.se
Suppleant:
Margot Blideros
Åsvägen 44
733 75 Möklinta
0224-80107
margot@fraset.se

Ledamot:
Celina Jacobsson
070-3993574
celinaj@fraset.se
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Medlemsavgift och klubbens postgironummer: Huvudmedlemskap: 320 kr.
Blir du medlem efter 1oktober gäller medlemskapet även för kommande år.
Familje-/stödmedlemskap:100 kr. Klubbens postgiro nr: 105310-7 Fräsets Kattklubb
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SVERAK-diplomerad uppfödare
Text: Kenneth Wikström
Nu finns möjlighet att via SVERAK bli
diplomerad uppfödare.
Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare
är att betrakta som en kvalitetssäkring – för
kattköpare likväl som för uppfödaren.
Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad
med, ta del av och följa nya beslut, regler
och författningar samt att aktivt agera för
katten som sällskapsdjur och för god djurhållning.
Efter godkänt test ska en SVERAK-diplomerad uppfödare ha en grundläggande
katt- och förbundskunskap att dela med sig
av till kattköpare och till blivande kattuppfödare.

Läs mer på : http://www.sverak.se/SVERAK/Diplomering/index_diplomering.
htm
Från den 1/11 finns numera möjlighet att
bli diplomerad SVERAK-uppfödare! Man
kan ta testet hemma själv om man vill men
alla klubbar har också rätt att anordna utbildning i form av en kurs eller studiecirkel.
Därför frågar vi nu våra medlemmar om
det skulle vara intressant med någon form
av kurs eller studiecirkel i ämnet?
Anmäl ditt intresse till info@fraset.se
Om intresset är tillräckligt stort ordnar
Fräset en kurs/studiecirkel så snart som
möjligt!
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Tveka inte att höra av dig med tips på artiklar, frågor,
önskemål, färdiga texter idéer eller vad som helst!
Löpsedeln är ditt forum. Ta chansen! celinaf@fraset.se
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senare samma dag...

www.fraset.se

KATTENS DAG

gnåg åP
tesärF i

29 & 30/11 firar Fräset Kattens dag på Djur-Hobby (www.djurhobby.se)
tillsammans med Royal Canin och Samvetet.

På gång
i Fräset

Kom och fira med oss!

Fräset inbjuder alla medlemmar till en trevlig kväll på Ekebyskolan.

Vill du visa din katt på Kattens dag? Vi kommer att ha tre utställningsburar
och behöver medlemmar som vill komma och visa sina katter för allmänheten. Man behöver inte komma båda dagarna, även om det är önskvärt.

Vi bjuder på jultallrik och måltidsdryck (för den som ön-

skar vin etc finns det möjlighet att köpa).Vi umgås, pratar och har
trevligt, samt planerar inför utställningen 2009.

Hör av dig till kenneth@fraset.se om du vill visa din katt!

VAR? Ekebyskolan, Uppsala
NÄR? 9/12 kl 18:00

VISSTE DU ATT...
...Fräset har ett avtal med Djur-Hobby!

Alla medlemmar i Fräset kommer att få
skaffa sig ett Klubbkort på Djur-Hobby.
Med hjälp av det kortet samlar du bonuspoäng och ju mer du handlar för i butiken
desto högre blir din bonus. När kortet har
uppnått tillräckligt hög bonus kommer man
få rabattcheckar och olika erbjudanden i butiken. Bonusen räknas på allt du köper hos
Djur-Hobby oavsett om det är för katten
akvariumet eller till din tama råtta.
www.fraset.se

Anmäl dig senast: 2/12 2008

Dessutom kommer du bli inbjuden på alla
klubbkortskvällar.

till Mariann Karlsson, mariann@fraset.se
eller på telefon: 018-50 73 60

Det bästa med allt är att om du som Fräsetmedlem säger att du tillhör Fräset när du
handlar så får klubben tre procent av det
belopp du handlar för, så kan vi hitta på
massa roligt för dom pengarna tillsammans
sen!
Läs mer på Djur-Hobbys hemsida:
www.djurhobby.se
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