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AbSolut Kattklubb
– med abessinier och somali i fokus –
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Verksamhetsberättelsen är utformad
av Kristin Stenmark, Umeå
Framsidan:
Abessiniern S*Murilegus Pangur
Foto Monica Einarsson, Tumba
Sidan 6:
Foto Kristin Stenmark, Umeå
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Bakgrund & bildande
Flera abessinier- och somalivänner
utspridda över landet började under
hösten 1999 prata om att arbeta tillsammans. Många av oss var då ganska
ensamma om dessa raser i våra klubbar.
Flera av oss hade redan varit aktiva
inom Sverak och dess klubbar, men nu
ville vi koncentrera vårt arbete kring våra
raser. Alltså bildade vi AbSolut Kattklubb
(ASK), med fokus på abessinier och
somali.

Söndagen den 2 januari 2000 ägde
AbSolut Kattklubbs allra första möte
rum. Vid detta telefonmöte bildades
föreningen, stadgarna fastställdes och
en interimstyrelse valdes. Klubben blev
ansluten till SVERAK den 23 januari.
På följande sidor presenteras den styrelse som ansvarat för verksamhetsåret;
1 juli 2002 - 30 juni 2003, samt en sammanfattning över klubbens aktiviteter
under samma tid.

AbSolut Kattklubbs styrelse vill tacka alla medlemmar för det gångna året
och ser fram emot ett gott samarbete även under kommande verksamhetsår!
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Styrelse
ordförande
vice ordf
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
suppleant

Katarina Wolffram, Karlstad
Gudrun Calvert, Alingsås
Kristin Stenmark, Umeå
Agnetha Olsson, Luleå
Susanne Olofsson, Umeå
Marianne Eriksson, Påarp/Säter
Christin Wållberg, Stockholm

Styrelsen har haft 10 (11) ordinarie telefonmöten.

Övriga funktionärer
revisor
revisorssuppleant
valberedning

Annki Ängebrant, Örnsköldsvik
Lovisa Jernberg-Samba, Stockholm
Rose-Marie Ekström, Valbo
Elisabeth Karlsson, Kävlinge
Malin Grannas, Nacka

Medlemmar
I klubben ﬁnns det fyra typer av medlemskap. Samtliga medlemmar har tillgång till
all information på hemsidan. För att få yttrande- och rösträtt på klubbens årsmöte
ska medlemmen ha fyllt 16 år. Stödmedlem har ej yttrande- och rösträtt. Person kan
bli medlem i föreningen under andra halvåret genom att betala halv avgift (gäller ej
stödmedlemskap).
AbSolut Kattklubb hade vid verksamhetsårets slut 76 (53) medlemmar fördelat enligt
nedan. Inom parentes står antal medlemmar förra året.
59 (47) huvudmedlemmar varav 13 (5) intr.medl.*
1 (0) familjemedlemmar
1 (1) juniormedlemmar
15 (5) stödmedlemmar

*Klubben erbjuder den som köpt kattunge av uppfödare, som registrerar kattungarna
via klubben, ett introduktionsmedlemskap första året till reducerad avgift.
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Årsmöte 2002
Vid klubbens årsmöte (telefonmöte) den
17 september diskuterades bl a huruvida
klubben ska inkludera förbundstidningen
Våra Katter i medlemsavgiften. Diskussionen ska återupptas vid nästa årsmöte.
Årsmötet beslutade att sända en motion
till Sverak med förslag om ändring i sorrel/sorrelsilver abessinier/somali standard så att trampdynornas färg beskrivs
som ”pale brick red”.
Motionen antogs av Sveraks årsmöte,
men avslogs på FIFes generalförsamling
eftersom färgbeskrivningarna ska separeras från respektive rasstandard och
vara gemensamma för samtliga raser.

Vinnande bild i fototävlingen ”Katt
i rörelse”. Foto Gudrun Calvert,

Webbplats
Webbplatsens innehåll har under året
fortsatt utvecklats med ytterligare klubboch medlemsinformation, artiklar, kåserier, foton, enkätundersökningar etc.
Kristin Stenmark har varit redaktör för
hemsidan och Katarina Wolffram har
fungerat som ansvarig utgivare för densamma. I övrigt har ansvaret fördelats
enligt nedan;
Kristin Stenmark
- fotogalleri, klubb- & medlemsinfo.
Mie Mortensen
- uppfödare, kattungar & avelshanar.
Gudrun Calvert
- utställningsresultat & gästbok.
Susanne Olofsson
- artiklar, berättelser och länkar.
Katarina Wolffram
- stolta medlemmar, enkätfrågor.

hem.passagen.se/absolutkatt har i
genomsnitt 160 besök i veckan (förra
året 150 besök/vecka).

E-postlista
Föreningen tillhandahåller en e-postlista
där f n 31 medlemmar möts för att diskutera stort och smått. Katarina Wolffram
ansvarar för listan. Information från styrelsen går ut på listan, i övrigt har aktiviteten på den varit måttlig under året.

Medlemsbrev
AbSolut Kattklubb ger årligen ut fyra
nummer av ett medlemsbrev kallat AbSolut Nyheter.
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Susanne Olofsson, Rose-Marie
Ekström och Christin Wållberg har varit
redaktörer för medlemsbrevet som har
innehållit nyheter om klubbens verksamhet, ändrade Sverakregler, tävlingar,
foton, notiser och kortare artiklar.

Skrivartävling
Hösten 2002 utlyste klubben en skrivartävling för medlemmarna med tema
”Katt på resa”. Endast två bidrag inkom
och de belönades båda med foderpriser.

PRA-policy
Ytterligare förtydligande i klubbens PRApolicy har gjorts. Denna gång främst gällande hur kraven på ögonundersökning
ska tolkas för att kull ska få förmedlas
via klubbens hemsida.

Kattens Dag
Den 1 december ﬁrade klubben Kattens
Dag på Zoocenter i Umeå genom att
visa upp abessinier och somali i olika
färger. Intervju i lokalradion.
Katarina Wolffram deltog på Värmlands
Kattklubbs kattvisning i Karlstad samma
dag. Agnetha Olsson ﬁrade Kattens Dag
tillsammans med Arctica i Luleå.

50-årsjubileum
Att det är 50 år sedan den första abessiniern registrerades i Sverige har uppmärksammats av klubben. Kristin Stenmark utformade en jubileumslogga.
Förfrågan gjordes om ett samarbete
med Aby & Somaliringen under året. Tyvärr valde rasringen att begränsa samarbetet till jubileumsutställningen.
En jubileumssutställning arrangerades
tillsammans med Uppsala Kattklubb och
Aby & Somaliringen i Uppsala den 28
juni. AbSolut Kattklubb ansvarade för de
sidoklasser som ordnades för abessinier
och somali. Rikligt med priser delades ut
till alla deltagare.
Klubben köpte in ﬁna temuggar med
kattmotiv till samtliga 17 abessinier och
somali som erhöll BIV på utställningen.
Cirka 60 abessinier och 30 somali tävlade på utställningen.
I klubbens infomonter såldes 300 lotter
som snabbt tog slut tack vare ett imponerande vinstbord.
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Martti Peltonen dömde
sidoklasserna på
jubileumsutställningen.
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Information
Med särskild tanke på jubileumsåret har
klubben valt att delta i ﬂer sammanhang
än vanligt med informationsbord.
Nerikes Kattklubbs utställning
den 18 januari i Örebro.

37 (26) av klubbens medlemmar
har anmält totalt 106 (65) katter (50
abessinier, 48 somali, 1 maine coon, 2
huskatter, 1 ocicat, 1 birma, 1 cornish
rex och 2 sokoke) till dessa utställningar.
Sammanlagt har vi gjort 260 (200)
anmälningar. Förra årets siffror inom
parentes.

Husdjursmässa den 29-30 mars
i Karlstad.
Spinneriets kattutställning den 12 april
i Lerum.
Björkstakattens utställning i Umeå
den 29-30 mars.
Nerikes Kattklubbs kattmässa den 7-8
juni i Örebro.
Uppsala Kattklubbs utställning
i Uppsala den 28 juni.

Jubileumsskrift
Klubben sammanställde en jubileumsskrift med anledning av 50-årsﬁrandet. Kristin Stenmark ansvarade
för sammanställandet av material, foton
och annonser till skriften. Skriften trycktes delvis i färg och i 1.200 exemplar.
Den har blivit mycket positivt mottagen
och delas ut gratis under 2003 till alla
intresserade på främst ustställningar.

Utställda klubbkatter

AbSolut Katt 2002
De katter inom föreningen som varit
vinstrikast på utställningar under år 2002
erhöll ett diplom. Grattis!
AbSolut Katt vuxen Semoise de Troia Philan, ABYn
äg Marianne Eriksson, Påarp
AbSolut Katt kastrat Anakin Skywalker of Karthoum, ABYn
äg Marianne Eriksson, Påarp
AbSolut Katt ungdjur/junior Brunnbäckens Tess, ABYn
äg Marianne Eriksson, Påarp
AbSolut Katt senior/veteran –
Whoopee Puca Puma, ABYo
äg Katarina Wolffram, Karlstad
AbSolut Katt avelshona Sanddrops René, SOMn
äg Rose-Marie Ekström, Valbo
AbSolut Katt uppfödning Brunnbäckens abessinier
Marianne Eriksson, Påarp

Gudrun Calvert har varit AbSolut
Kattklubbs utställningssekreterare.
Under verksamhetsåret har klubbens
medlemmar anmält till sammanlagt 68
(56) utställningar – varav 58 svenska, 9
norska och en dansk.
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Kristin Stenmark har utformat rockmärken med klubbens logotype, samt med
texterna ”Fråga mig gärna om aby” och
”Fråga mig gärna om somali”. Knapparna delas ut gratis till klubbens medlemmar.

Sveraks årsmöte
Kristin Stenmark och Susanne Olofsson utsågs av styrelsen att representera
klubben vid Sveraks årsmöte den 15-16
mars i Västerås. Rapport från mötet
har publicerats i medlemsbrevet och på
hemsidan.

Sponsring
AbSolut Kattklubb har under året fortsatt
sitt samarbete med kattidskriften Kattliv samt fodertillverkaren Royal Canin.
Samarbetet innebär utbyten av annonser samt gåvor vilka klubben använder i
medlemstävlingar. Årets samarbete med
fodertillverkaren James Wellbeloved
kommer ej att fortsätta.

Marknadsföring
Susanne Olofsson har varit PR-ansvarig under året. Hon har hållit klubbens
foldrar om raserna, klubben och PRA
uppdaterade och tagit fram annonsmaterial i samarbete med Kristin.
Två exemplar av en informationspärm för
utställningar har tagits fram. Där presenteras raserna med kortfattade texter och
många färgbilder.
Plastark med klubbens logotype och/eller jubileumsloggan ﬁnns att beställa
via Susanne. De kan sedan strykas på
valfria textilier.
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Fototävling
Sommaren 2002 utlystes en fototävling
med vårtema. Vinnarna utsågs av Åke
Steinwall, chefredaktör Kattliv, Barbro
Helmer, korthårsdomare & abyuppfödare
samt en representant ur AbSolut Kattklubbs styrelse.
Camilla Öhrn, Stockholm vann förstapris
med fotot på Millie på denna sida.
Våren 2003 startades ny en fototävling
med två teman: ”Katt i rörelse” och ”Katt
i vila”. Uppfödaren/kattdomaren Jan
Högberg samt två personer ur styrelsen
ingick i den jury som valde ut de vinnande bidragen.
Förstaplatsen i kategorin ”Vila” delades
mellan Catharina Bäverman, Sollentuna
och Monica Einarsson, Tumba. Etta i
kategorin ”Rörelse” blev Gudrun Calvert,
Alingsås.
Priser från våra sponsorer delades ut till
vinnarna i tävlingarna.

2002-03

Artikel i Kattliv

Avel inom ASK

Kattidningen Kattliv skrev i nr 3-2003
om klubben och jubileumsåret efter en
intervju med Kristin Stenmark.

Marianne Eriksson har fungerat som
avelssekreterare för klubben under verksamhetsåret.

Organisationsnummer

Mellan den 1 juli 2002 och 30 juni 2003
har 29 (21) abessinierungar registrerats,
fördelade på 11 (11) kullar. Samma tid
har 54 (23) somali-/abyvariantungar
födda i 17 (8) kullar registrerats.

Klubben har registrerats hos Skattemyndigheten och erhållit organisationsnummer 802413-3244.

ras

kön

ABY
ABY
SOM
SOM

Färg- och könsfördelning bland abessinier och somali enligt tabell på denna
sida.

antal

procent

2001-02

honor
hanar

18
11

62 %
38 %

52 %
48 %

honor
hanar

27
26

51 %
49 %

71 %
29 %

ABYvar honor
ABYvar hanar

1
0

100 %
0%

56 %
44 %

46
37

55 %
45 %

59 %
41 %

antal

procent

2001-02

Totalt

honor
hanar

ras

färg

ABY
ABY
ABY

viltf
sorrel
blå

19
2
8

66 %
7%
27 %

62 %
29 %
9%

SOM
SOM
SOM
SOM
SOM

viltf
sorrel
blå
fawn
svartsilver

31
12
6
3
1

58 %
23 %
11 %
6%
2%

65 %
0%
21 %
14 %
0%

1
0
0

100 %
0%
0%

78 %
11 %
11 %

51
14
14
3
1

61 %
17 %
17 %
4%
1%

66 %
16 %
11 %
7%
0%

ABYvar viltf
ABYvar sorrel
ABYvar fawn
Totalt

viltf
sorrel
blå
fawn
svartsilver

Dessutom har 3 perser-/
exoticungar samt 7 sokoke
registrerats via klubben.

Nya stamnamn
Följande 5 (4) stamnamn
har registrerats via klubben under året:
S*Bävermans
- Catarina Bäverman,
Sollentuna
S*Kowakian’s
- Malin Grannas,
Nacka
S*Narya
- Per Stolpe, Skarpnäck
S*Tejegårdens
- Annki Ängebrant,
Örnsköldsvik
S*Zimew’s
- Camilla Billman,
Göteborg
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Pågående
styrelsearbete
Information har gått ut till medlemmarna
via medlemsbrevet samt e-postlistan om
möjligheten att delta vid lokala kattklubbars aktiviteter samt regionmöten med
Sverak.
Styrelsen har regelbundna kontakter
med bl a Sverak i olika frågor. Under
året har styrelsen även bistått en student
i hennes utredning av vad kattklubbar
gör för att höja kattens status.
Planer för höstens fortsatta ﬁrande av
abyns 50-årsjubileum pågår.

Ett av de två vinnande bidragen i ”Katt i vila”
blev fotot på Bävermans Orion av Catharina
Bäverman, Sollentuna.
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