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---------------------Utskick nr 2/15 - Cirkulärskrivelse via e-post 150611--------------------

Separat till officiell klubbadress sänds - med ”snigelpost”:
•

DN-beslut om avstängning (dnr 15-10-26:3)
samt eventuellt för dagen nytillkomna beslut

----------------------------------------------Förbundsinformation---------------------------------------

SVERAKs kansli tar semester…
och ändrar telefontider
SVERAKs kansli kommer att vara helt stängt från den 18
juli till den 2 augusti.
SVERAKs stambokföring är stängd under perioden från
den 11 juli till den 2 augusti.
Från den 22 juni till den 16 augusti ändras telefontiderna och kansliet nås måndag till torsdag mellan
kl. 9.30-12.30.
Om möjligt - skicka in ansökningar och registreringsunderlag, beställning av utställningsmaterial och
liknande i god tid före semesterperioderna startar.
Jubileums-kit och SVERAK-pins
SVERAK-pins säljs i SVERAKs webbshop till priset av
19.55 kronor (inklusive porto).
Ett jubileums-kit bestående av två gamla tidningar från
50-70-tal (utan möjlighet att välja vilka nummer som
skickas), jubileumsboken (från 50-årsjubileum) och en
SVERAK-pin säljs i SVERAKs webbshop under tiden
150519-160518 (så länge lagret räcker) till ett
självkostnadspris av 60 kronor (inklusive porto).
Lägg gärna ut information om detta på er hemsida.
Kompendiet ”Att ha katt”
Framöver (från 2016) kommer klubb att erhålla – i
början av året och efter uppdatering – xx st fria Att ha
katt att överlämna till nya klubbmedlemmar. Antalet att
erhålla räknas fram procentuellt på antalet enskilda
medlemmar (underlag för röstetal).
Procentsatsen är 5 % vilket innebär att en klubb med
200 medlemmar får 10 exemplar utan kostnad.
Alla klubbar kommer att erhålla minst ett fritt exemplar.
Mängdrabatt: Klubb som beställer fler än 50 exemplar
av Att ha katt – vid ett och samma tillfälle – får betala
30 kr/st (ist f 40 kr).

Länkning till www.sverak.se
Eftersom SVERAKs hemsida bytt plats ber vi samtliga
klubbar att kontrollera länkar från sin egen hemsida.
Vi ser – och vet – att många klubbar ”hårdkodat”
adresser till exempelvis blanketter och detta gör att
besökare får felmeddelande ”404 sidan kan inte hittas”.

DN-beslut och avstängningslista
Som tidigare meddelats kommer inte avstängningslista i
sin helhet att distribueras. Däremot är hantering av DNs
beslut om avstängning oförändrad vilket innebär att
dessa sänds ut kontinuerligt med cirkulärutskick per
”snigelpost”.
Uppmaning från SVERAKs styrelse är att klubbarna
arkiverar DNs beslut och att medlemsansvarig i klubben
får ta del av dessa.

Hoppas ni alla får en
riktigt härlig sommar

