Till samtliga SVERAK-anslutna
klubbar och funktionärer
Utskick 5/17 - 171221

---------------Utskick nr 5/17 - Cirkulärskrivelse via e-post 171221
----------------------------------------------Förbundsinformation---------------------------------------

Viktigt! Anmälan till SVERAKs årsmöte 2018
Anmälningsformulär till SVERAKs årsmöte finns nu
publicerad på lösenordsskyddad sida, sista datum för
anmälan är 4 februari 2018.
http://www.sverak.se/anmalan-sveraks-arsmote/

Påminn om medlemsavgift
Glöm inte bort att påminna era enskilda medlemmar
om att förnya sitt medlemskap för 2018. Medlemskap
är ett måste om medlemmen kommer att ställa ut sin
katt i början av året, även om anmälan till utställning
skett redan i år!

Vi vill påminna om de nya scannrar för avläsning av
chipmärkning som SVERAK köper in.
SVERAK köper in nya scannrar som kommer att delas ut
till klubbarna på årsmötet. Det rekommenderade priset
på Chipläsare är 1395:Vill klubben köpa ytterligare scannrar kan vi erbjuda ett
specialpris, 695:-/st. om man beställer senast 31/1
2018 som kommer att faktureras klubben.
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Valberedningen informerar!
Sista datum för nomineringar är 17 januari 2018, så nu
är det hög tid att nominera! Svaren sänds till:
vb@sverak.se
Följande poster ska väljas vid årsmötet 2018.
Förbundsstyrelse
Förbundsordförande 2 år
Avels & hälsoledamot 2 2 år
Utställningsledamot 2 2 år
PR-ledamot 2 år
Styrelsesuppleant 1 år

Sittande
Annette Sjödin
Sofie Abbereus
Lotta Kragh
Vakant
Lars Hammar

Omval Ja Omval Nej
X
X
X

Förtroendevalda revisorer
Internrevisor 2 år
Revisorsupleant 1 år

Arne Grundberg
Hillvi Förhammar

X
X

Diciplinnämnd
DN-ledamot 1 2 år
DN-ledamot 2 2 år

Katarina Wolffram
Lena Böörs

X
X

X

Årsmötesfunktionärer
Mötesordförande lördag samt söndag
Mötessekreterare lördag samt söndag
Bisittare lördag och söndag
Protokolljusterare 1 lörd. och sönd.
Protokolljusterare 2 lörd. och sönd.
Rösträknare 1 lörd. och sönd.
Rösträknare 2 lörd. och sönd.
Vi vill ha in era nomineringar senast den 14/1-18, svaren skickas till vb@sverak.se
OBS! tillfrågade kandidater bör vara tillfrågade, nominera endast personer som tackar ja till uppdraget.

Vi önskar alla en
riktigt
God Jul och ett
Gott Nytt År!

