Så var det åter dags att summera ett år och se fram mot ett nytt. Vår klubb fortsätter att växa och vi
hoppas på att också 2019 få hälsa ännu fler nya medlemmar välkomna till oss. Jag vill be Er alla som
redan är medlemmar i klubben att gärna hälsa på våra nya medlemmar på utställningar när vi ses. Vi i
styrelsen försöker hitta alla så bra vi kan, men givetvis är alla ni andra också oerhört viktiga i att få nya
medlemmar att känna sig välkomna!
Under 2018 har vi åter genomfört en helt fantastisk utställning! Det är så kul med all den positiva
respons vi får på allt det jobb som vi alla tillsammans lägger ner. Många man pratar med har redan
bokat in 2019 års utställning i sin almanacka. Stort tack till alla Er som engagerade sig och helhjärtat
lade ner enormt arbete för att årets utställning blev så lyckad. Ni är alla guld värda! Vill Ni hjälpa oss att
genomföra nästa års utställning är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen. All hjälp tas
tacksamt emot och det finns utrymme för alla att bidra.
Vi vill passa på att gratulera alla Er utställare som i år haft otroliga framgångar runt om på olika
utställningar. Tittar man på preliminära resultaten för årets katt är det också i år många katter som
placerat sig på listorna. Stort, stort grattis! Årets prisutdelning kommer att hållas i samband med DÄK:s
utställning sista helgen i mars. Hoppas vi träffar flera av Er där även om Borlänge är en bit bort för de
flesta av oss.
Vi startar 2019 med en fest! Boka in den 12 januari för denna. Ihop med detta utskick finns inbjudan. I
början av året kommer också vårt årsmöte att äga rum och då hoppas vi träffa många av Er, om inte
annat för att Ni ska se vilka vi är som finns i styrelsen.
Precis som vanligt är det Ni medlemmar i klubben som är med och påverkar vad Elfsborgskatten ska
prioritera under året, förutom vår internationella utställning som 2019 kommer att äga rum i mitten av

november. Har Ni önskemål är ni varmt välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen. Vi håller också
på att planera inför 2019 års klubbmästerskap.
Till sist vill vi önska er alla ett riktigt gott nytt år! Tänk på att förnya ert medlemskap nu, så det kvarstår
utan avbrott. Medlemsavgifterna är desamma för 2019 som för 2018 och det går bra både att betala till
vårt BG 578-2719 eller via Swish 123 174 77 73
Medlemsavgift 2019
Huvudmedlem 400 kr
Familjemedlem 100 kr
Stödmedlem 100 kr

Med förhoppning om ett trevligt 2019 tillsammans! Och glöm inte det viktigaste – kattens bästa i fokus.
Hälsningar styrelsen genom

Cecilia

