SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

Borås 190305

Till SVERAK-anslutna klubbar/utställningsarrangörer/assistenter
Nu är det dags för nybeställning av assistentskjortor till:
• klubb som så önskar
• personlig skjorta, till behörig assistent
På styrelsemöte 5/18 beslutades att de klubbar som inte erhöll skjortor utan kostnad senast och som
nu kommer att arrangera utställningar framöver, erhåller det startkitt som flertal klubbar redan
erhållit. Antal skjortor baseras på, precis som tidigare, storlek på klubbens utställningar. Berörda
klubbar är:
Klubb
FMK
GRK

Antal
10
5

Alla klubbar som så önskar kan beställa fler klubbskjortor. Skjortorna kommer att bära SVERAKs
logotyp och inga kommersiella logotyper och/eller namn får förekomma på dessa skjortor. Klubbar
kan, genom egen försorg, lägga till sin klubbs logotyp eller klubbnamn på skjortans front över
bröstficka – storlek maximalt 6 x 6 cm.
Kostnad per skjorta är:
• klubb, subventionerad till 200kr per skjorta.
• behörig assistent, 250kr för en skjorta – subventionerad till 400kr vid beställning av två.
Behörig assistent är man när man gått assistentutbildning och har sänt in och fått ok på 20
assistentintyg, till SVERAKs kansli. Som behörig assistent kan man även godkänna att bli publicerad
med namn, klubb samt e-postadress i assistentlistan på www.sverak.se
Är du assistent och har gått utbildningen, men ännu inte är klassad som behörig assistent, då gör du
det genom att maila in kopior på 20 assistentintyg (i samlad pdf) till sverak@sverak.se
Beställning av skjortor mailas till sverak@sverak.se
•
•

Klubb mailar från officiell klubbadress, antal samt ev önskemål om storlekar (endastherr
modell). Kostnaden kommer sedan att faktureras, i samband med leveransen av skjortorna.
Behörig assistent mailar från känd adress, antal samt önskad storlek. Det finns både herr- och
dammodell, observera att dam modellen är något liten i storlek – så det rekommenderas att
välja en storlek ”större” än vad man brukar ha. Assistent betalar in avgiften på SVERAKs bg
630-2962 samtidigt som beställning. Ange nogsamt på inbetalningen vad den avser!

OBS!! Sista datum för beställning är 190317! Av kansliet bekräftad beställning är bindande!
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