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KONTAKTER

FGK är en Independent 
Förening.

FGK har sitt säte i Sverige.

FGK är medlem i Global 
Feline Alliance.

http://www.globalfelinealliance.org/

Vi är en liten klubb som fokuserar 
mycket på hälsa, kamratskap och att 
höja kattens status i samhället.

Vi står för bevarandet av raser, för att 
utbilda uppfödare i vikten av god COI.
Vi uppmuntrar till hälsotester och 
jobbar för att göra allt "pappersarbete" 
så smidigt som möjligt för våra 
medlemmar.

Ordförande: Malin Sundqvist

Telefon:  0707-738656

ordforande@goteborgskat ten.se

 Medlemsansvarig: 

Ylva Bengtsson

Telefon:  0702-278311

medlemsansvarig@goteborgskat ten.se

Stambokförare: Malin Sundqvist

stambokforing@goteborgskat ten.se

Mentorsgruppen:

mentorsgruppen@goteborgskat ten.se

Hemsida:

www.goteborgskatten.se

- Mentorskap

- Kamratskap

- Digitala lösningar

- Enkelhet

- Fokus på hälsa

- Utbildning

- Öka kattens status

- Bekämpa huskattsavel

- Samarbete

FGK är en relativt ny ideell 
förening där alla kattvänner är 
välkomna som medlemmar,  
vare sig man har en huskatt 
eller raskatt. 

FGK sköter sin egen 
stambokförning.

FGK uppmuntrar till 
samarbete, god kamratskap, 
god hälsa och god 
djurhållning. 

FGK jobbar för att bli så 
digitala som möjlig.

FGK planerar hålla såväl 
utbildningar som arrangera 
utställningar och hålla möten.

FGK arbetar ständigt för att 
öka kattens status i samhället 
och för att skapa en opinion 
mot dålig katthållning.
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FGK LITE MER OM VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM!

BLI MEDLEM

- Du som testar inom 

hälsoprogrammet och 

publicerar resultaten i 

PawPeds får lite rabatt  på 

registreringsavgiften.

- Alla nya uppfödare t illdelas 

en mentor och  vår 

uppfödarutbildning skall 

genomföras innan nytt  

stamnamn utfärdas.

- Alla katter som stambokförs i 

klubben kommer automatiskt 

att  läggas in i PawPeds om 

rasen ifråga har en databas 

där.

- Vårt  mål är att  så mycket som 

möjligt  skall kunna göras 

digitalt  via webbformulär 

eller mail. 

- Vi kommer att  jobba akt ivt  

med ideer för att  höja 

huskattens status i samhället 

och få människor att  förstå 

värdet av att  kastrera och 

id-märka sina vackra 

huskatter. Huskattsägare 

önskas varmt välkommna t ill 

klubben och att  delta på 

utställningar, utbildningar 

Vi vill med detta medlemsbladet önska alla kattälskare välkomna t ill 

vår klubb och hoppas att  ni ska trivas med oss.  Vi hoppas på att  i 

framtiden kunna hålla vår första utställning, kanske ha en 

huskattsspecial och göra andra roliga saker som att  t räffas för 

grillkvällar, fikaträffar, pubkvällar med kattprat. Vi kommer att  jobba 

med att  anordna många olika roliga och intressanta föreläsningar. 

Ny Huvudmedlem: 150 kr/år

Huvudmedlem: 300 kr/år

Stödmedlem: 150 kr/år

Medlemsskap Familj: 325 kr/år

Uppfödarvärvad medlem: 100kr/1 år

För att  bli medlem gå t ill webbsidan

www.goteborgskat ten.se och fyll i 

formuläret eller maila t ill:

medlemsansvarig@goteborgskat ten.se

Vi önskar dig varmt välkommen som 

medlem.
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