Till samtliga SVERAK-anslutna
klubbar och funktionärer

---------------------Utskick nr 6/15 - Cirkulärskrivelse via e-post 160217-------------------

Information om årsmötesutskick nr 1-2016
Kallelse samt årsmöteshandlingar till SVERAKs årsmöte den 19-20 mars 2016 på Scandic Opalen i Göteborg är
publicerade – med lösenord - på SVERAKs webbplats under rubriken ”För SVERAK-klubb”.
LÖSENORD för att öppna dokumentet: xxxxxxxx visas inte i webbversion
Nytt för detta år är att årsmötesutskicket inte sänds per vanlig post. Planen var att bifoga handlingarna som bilaga men
eftersom dokumentet är rätt stort gör vi inte detta.
Vill klubben ha en specificerad resultat-redovisning per konto och avdelning? Meddela detta senast den 13 mars 2016 till
förbundsekonom Michael Wirth Färdigh fardigh.boras@telia.com så sänds denna per e-post.
Supémenyer
Alldeles nyss fick vi fastställt vad vi får äta för gott under årsmöteshelgen…
Fredag 18 mars
Förrätt: Terrin av glasbakad lax med sesamglaserade rotfrukter i noriblad med wasabimajonäs och rättikskmichi
Huvudrätt: Sanchopepparstekt kalventrecôte med tartelette fylld med säsongens grönsaker och citrongräskalvsky
Vegetarisk meny:
Förrätt: Variation av betor med harissa och fetaostdipp
Huvudrätt: Rostad butternutpumpa med risotto, salvia och granatäpple
Lördag 19 mars
Förrätt: Marinerade räkor med torsk bisque och citronsteka brödsmulor
Huvudrätt: Helstekt oxfilé med bordelaisesås, pommes Anna och timjanrostade morötter
Vegetarisk meny:
Förrätt: Citrusglacerade betor, getostchevré, örtsallad och pinjenötter
Huvudrätt: Savoykålslindad svampdolme med tryffelhollandaise, saltbakad rotselleri
Efterrätt: Chokladmousse med maräng, rårörda hallon och mandelkräm.

----------------------------------------------Förbundsinformation--------------------------------------Rabattkod Langford Veterinary Services

Favorit i repris

Vi vill återigen meddela den rabattkod som ska anges
för att medlem ska erhålla 20 % rabatt vid DNA-tester
från laboratoriet Langford Veterinary Services:

Aladdin-support

Aktuell kod är: xxxxxxxx visas inte i webbversion
(tidigare meddelad i utskick nr 1/15)
Styrelseprotokoll publicerat
På SVERAKs hemsida - sidor "För SVERAK-klubb" - finns
styrelseprotokoll från möte nr 7/15 publicerat. Där finns
även cirkulärutskick och annan aktuell information.
Royal Canin – ny logotyp
Royal Canin har påtalat vikten av att deras korrekta
logotyp används (med vit bakgrund). Tänk på att
använda denna logotyp på inbjudningar mm.
Logotypen finns att hämta på SVERAKs hemsida.

Från den 1 januari 2016 kommer Cecilia Wennergren,
SVERAKs kansli att bli ny Aladdin-support. Detta innebär
att support i praktiska frågor om utställningsprogrammet endast kommer att tillhandahållas under
kontorstid.

