ABSOLUT KATTKLUBB

Verksamhetsberättelse
2014/15
Styrelse och organisation 2014/15
Styrelsen har under verksamhetsåret haft
tolv protokollförda möten. Styrelsen har
bestått av Monica Einarsson (ordförande), Anna Börjer (vice ordförande), Anna
Källström (sekreterare), Göran Sahlén
och Anette Zachrisson (ledamöter) och
Maria Westling (suppleant).
Valberedningen har bestått av Charlotta Tengroth och Anna Lejfelt-Sahlén.
Revisor har varit Bo Genfors och revisorssuppleant Katinka Pålsson.
AbSolut kattklubb representerades på
SVERAKs årsmöte 2015 av Monica Einarsson. Anna Börje omvaldes till hälsooch avelsledamot i SVERAKs styrelse.

Medlemmar
Den 30 juni 2015 hade AbSolut kattklubb
67 medlemmar, varav 46 huvudmedlemmar, 10 familjemedlemmar och 11 stödmedlemmar.
Värvningskampanjen har under året
givit fem nya huvudmedlemmar.

Ekonomi
Årets resultat blev negativt, vilket beror
på att vi medvetet valt att lägga pengar
på en tryckt medlemstidning, något som
många medlemmar föredragit framför en
digital variant. Vi är en rikstäckande klubb
och det är svårt att få till fysiska möten
med alla medlemmar. AbSolut Nyheter
är (förutom hemsidan) den kanal vi har
som når alla medlemmar. Många andra
klubbar har idag valt att inte ha en tryckt
tidning, ASK skiljer sig därmed från andra klubbar och vår förhoppning är att
det är en faktor som gör att medlemmar
väljer att vara med i ASK.
Medlemsintäkterna har ökat jämfört
med föregående verksamhetsår, vilket är
glädjande. Om dessutom årets värvningskampanj, som gav fem nya huvudmedlemmar, medför att dessa fortsätter att

vara medlemmar i ASK ser framtiden ljus
ut.
Klubben har fortsatt god kassa tack
vare intäkterna från 2012 års utställning,
men vi måste trots allt sträva efter ett positivt resultat – även om det inte behöver
vara stort – under nästa verksamhetsår.
Satsningarna på medlemstidningen, att
vara synliga på kattutställningar runt om i
landet och vårt deltagande på Stora Nolia
(Umeå, augusti 2015) kommer förhoppningsvis att bidra till fler medlemmar och
därmed bättre ekonomi.

AbSolut Nyheter
I enlighet med beslut förra årsmötet har
medlemstidningen AbSolut Nyheter
kommit ut med tre nummer: två tryckta nummer och ett digitalt nummer. En
redaktionsgrupp bestående av Anette
Zachrisson (sammankallande), Anna
Börje, Monica Einarsson, Anna Källström, Göran Sahlén och Maria Westling
har under året jobbat med tidningen.
Anette Zachrisson och Anna Källström lämnade redaktionsgruppen under
våren 2015. De tre nummer av tidningen
som producerats under verksamhetsåret
har layoutats av Anna Källström och Monica Einarsson.

sionsgruppen skiljer sig från klubbens
gamla Facebooksida genom att den ger
större möjlighet till interaktivitet från
medlemmarnas sida. (Den gamla Facebook-sidan finns dock fortfarande kvar, i
reklamsyfte.)
Anna Källström, som varit huvudredaktör för klubbens hemsida (www.absolutkattklubb.se), avsade sig uppdraget
under våren. Styrelsen har inte lyckats hitta någon ny redaktör, men Susanne Tiger
har skött de nödvändiga löpande uppdateringarna.

Hemsida, Forum och Facebookgrupp
Under året har styrelsen beslutat att lägga ner klubbens diskussionsforum med
anledning av att medlemmarna visat lite
intresse för att logga in och föra några
diskussioner där.
Istället har vi startat en diskussionsgrupp på Facebook, då vi tror att det är
lättare att få medlemmar att hitta dit och
delta där. Facebookgruppens syfte är att
underlätta kommunikation i frågor som
rör klubben och våra katter – både mellan medlemmar och styrelsen och mellan
medlemmar och medlemmar. Diskus-

Medlemsträffar och studiecirkel
Medlemsträffar med fika och klubbprat
för ASK har ordnats på två utställningar
under året, i Stockholm och Umeå. Närvarande medlemmar bjöds på fika och vi
pratade om klubben och våra katter.
Under våren hölls en studiecirkel (per
telefon) i samarbete med Studiefrämjandet i Västerbotten. Temat var avel och
uppfödning och tanken var bland annat
att förbereda de medlemmar som ville
göra SVERAKs uppfödardiplomering.
Susanne Tiger och Anna Källström var
cirkelledare.
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Avelsverksamhet
Anna Börje har fungerat som avelssekreterare under verksamhetsåret 2014/15.
Under året har totalt 42 kattungar registrerats av klubbens uppfödare. (För avelssstatistik se tabellerna nedan.)
Tre nya stamnamn registrerades under
året:
SE*Milekes, innehavare Elisabeth Essegård
SE*Maya’s lynx, innehavare Maria
Jannesson
SE*Angelus Alis, innehavare: Camilla
och Fredrik Norr Berg
Ingen uppfödare i klubben har under
året genomfört SVERAKs diplomeringstest.
ASK anordnade dock en diplomeringskurs våren 2015. Syftet med kursen
var bl a att förbereda kursdeltagarna för
diplomeringstestet. Klubben uppskattar
att några av kursdeltagarna kommer att
genom föra testet under nästkommande
verksamhetsår.

Utställningsverksamhet
Monica Einarsson har fungerat som utställningssekreterare under året. Sedan
SVERAK infört möjlighet till ”online-anmälan” till utställningar passerar inte
längre alla medlemmarnas anmälningar
klubbens utställningssekreterare, varför
vi inte kan presentera statistik över an-

tal utställda katter. Ett allmänt intryck är
dock att ASKs medlemmar är bra på att
ställa ut, och att det har tillkommit några
”nya” utställare under året.

AbSolut katt 2014
Bästa klubbkatt - 2014 vanns av följande
katter:
AbSolut katt – Vuxen:
SC S*Blytens Marrella, ABY n (ägare:
Anna Lejfelt-Sahlén)
AbSolut katt – Kastrat:
GIP S*Nekayahs Ramses Rabalder,
ABY a (ägare: Susanne Tiger)
AbSolut katt – Ungdjur/Junior:
SE*Kanelsnurrans Filifjonkan, ABY n
(ägare: Anna Källström)
Ingen vinnare utsågs i klasserna Senior respektive Avel på grund av att det inte
fanns några inskickade resultat.

Övriga aktiviteter
Under hösten 2014 hade vi en fototävling
och vinnande foto fick pryda framsidan av
AbSolut Nyheter nr 1-2015.
I augusti 2015 deltog klubben med
monter på Stora Nolia i Umeå. Fyra medlemmar visade katter och ordnade även en
uppskattad kattagilitytävling. (Aktiviteten
hamnar egentligen på nästa verksamhetsår, men planerades under detta.)

Tabell 1. Registrerade kattungar fördelade på ras och kön

Tabell 2. Registrerade kattungar fördelade på ras och färg

Ras

Ras
Färg
Antal Procent %
ABY
n
18
42,9
ABY
o
7
16,7
ABY
a
8
19,0
ABY
p
1
2,4
ABY
os
1
2,4
ABY var o
2
4,8
ABY var a
1
2,4
SOM
o
2
4,8
SOM
a
2
4,8
			
Summa		
42
100,0

Kön

Antal

Procent (%)

ABY
Hane
ABY
Hona
ABY var Hane
ABY var Hona
SOM
Hane
SOM
Hona

18
16
1
2
2
2

Antal Honor
Antal hanar

21
21

42,9
38,1
2,4
4,8
4,8
4,8
0
50
50
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