Kallelse till årsmöte 2015
Välkomna alla gamla och nya medlemmar till Calmare kattklubbs årsmöte
söndagen den 15 februari, kl. 13:30 i Vita Villan, Skälby, Kalmar
Eftersom vi börjar träffen med att äta smörgåstårta vill vi gärna veta hur många som kommer.
Anmäl dig senast torsdagen den 12 februari till marie@calmarekk.se
alternativt telefon 070-513 05 48 (ej efter kl 21)
I samband med årsmötet vill vi gärna ge alla möjlighet att prata med varandra. Allt för att
komma till klarhet med hur just du i vår kattklubb kan/vill bidra och hur vi ska kunna
utvecklas. Vilka aktiviteter kan vara trevliga att genomföra under 2015 och framåt?
1. Vi börjar med att äta smörgåstårta mellan ca 13:30 - 14:00
2. Dagordning och alla övriga handlingar delas ut
3, ca kl 14, Årsmötet hålls. CK Årets katt presenteras!
4 Vi samtalar om kommande aktiviteter, utveckling av klubben!
Vilka olika sätt kan vi kommunicera till er medlemmar på?
5. Avslutning med kaka samt kaffe, te eller läsk och en massa kattprat.
Hjärtligt välkomna!
Ni som önskar ev handlingar hemskickat innan årsmötet kontakta oss i styrelsen
Kontakt med oss: styrelsen@calmarekk.se
Styrelsen är bara ett redskap för att samordna alla medlemmars intressen, en styrelse är ingen
klubb utan dess medlemmar! Därför är era synpunkter och era idéer viktigast. Vi är alla olika
men har ett gemensamt intresse och det är att vi älskar katter. Därför så borde det finnas lite
olika saker som intresserar oss. Vi vill väldigt gärna få förslag på saker/aktiviteter/kurser som
just ni skulle vilka att vi försöker anordna. Vill du ingå i en grupp som hjälper till på vår stora
utställning och KM?
Glöm heller inte använda gruppen Calmare kattklubb på Facebook och håll koll på och
skicka egna bidrag till www.calmarekk.se
Ni som ännu inte betalat in medlemsavgiften gör det snarast, annars missar ni första numret
av SVERAK:s tidning, ”Våra Katter”. Som medlem i Calmare kattklubb får du:
 Ställa ut din katt på SVERAK utställningarna.
 Registrera kattungar i SVERAK
 6 nummer av vår förbundstidning Våra Katter
 Medverka på alla klubbaktiviteter
 Medverka på alla klubbmöten
 Medlemsförmåner i form av olika rabatter.
Medlemsavgiften för 2015 är:
För huvudmedlem 400:- inkl. Våra Katter
För familjemedlem 100:- (boende på samma adress som huvudmedlem)
Stödmedlem 100:Sätt in medlemsavgiften på postgiro 429 75 39-1 eller på bankgiro 288-9186 ange tydligt
namn, adress och telefonnummer, ev. e-mail samt vilken/vilka ras/raser du har.
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