BYTE AV FÖRBUND
FRÅN FIFE TILL WCF
Här är en guide för hur det går till och lite vad det kostar att
byta klubb från FIFe till WCF. Hur krångligt är det och vad

INSTRUKTIONER
CHECKLISTA
-

Gå med i klubb

-

Registrera om
stamnamnet.

-

För över katterna alla på
en gång, eller katt för
katt allteftersom kullar
skall registreras efter.

KOSTNADER
Observera, att priserna nedan är
FGK:s nuvarande priser,
dubbelkolla alltid på hemsidan,
för aktuellt pris.

Vill börja med att säga, vad skoj
att du funderar på att gå över till
oss i FGK och WCF.
Jag hoppas att denna guide skall
vara till lite hjälp för dig och ge
dig lite svar på vad du behöver
göra, hur lätt eller krångligt det
är och andra saker du kanske
funderar på rent praktiskt.
Börja med att betala in
medlemsavgiften och gå till vår
sida, fyll i webbformuläret för att
bli medlem. Du kommer då att få
ett välkomstbrev och lite
information, samt medlemsbevis
och inloggning på vår webbplats.

Du behöver inte sätta igång med
att föra över alla dina katter med
en gång utan detta kan du göra i
samband med kull, t ex skicka in
din honas samtidigt som du skall
registrera hennes första kull hos
oss. Givetvis är det jättebra om
det görs i förväg, men det är
absolut inte nödvändigt. Samma
gäller givetvis hanen. Du kan
fortsätta ställa ut dina katter utan
att behöva registrera om dem.
Men ska du låna ut din hane eller
ta kull på din hona behöver de
registreras om senast i samband
med att kullen registreras.

Ny huvudmedlem: 150:Omregistrering stamnamn: 200:- Nu är det dags att föra över ditt
Omregistrering/katt: 200:-

stamnamn, det kan ta 2-8 veckor
(oftast går det fort men det är upp
till 8 veckors handläggningstid
så du har lite framförhållning).
Betala in avgiften och följ
instruktonerna. Sen är det bara
att vänta.
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