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AbSolut Kattklubbs verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen är utformad
av Kristin Stenmark, Umeå
Framsida:
Viltfärgad somali S*Mojaves Evita, 6 mån
Foto Jessica Johansson, Järfälla
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Bakgrund & bildande
Flera abessinier- och somalivänner utspridda över landet började under hösten 1999
prata om att arbeta tillsammans. Vi kände
oss 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.

Den 2 januari 2000 ägde AbSolut Kattklubbs allra första möte rum. Klubben blev
ansluten till SVERAK den 23 januari.
På följande sidor presenteras den styrelse
som ansvarat för verksamhetsåret 1 juli
2003 - 30 juni 2004, samt en sammanfattning av 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
ledamot
suppleant

Katarina Wolffram, Karlstad/Borlänge
Susanne Olofsson, Umeå
Kristin Stenmark, Umeå
Agnetha Olsson, Luleå
Marianne Eriksson, Borlänge
Mie Mortensen, Landskrona
Lasse Stensson, Valbo
Christin Wållberg, Stockholm

Styrelsen har haft 9 (10) ordinarie telefonmöten.

Övriga funktionärer
revisor
revisorssuppleant
valberedning

Annki Ängebrant, Örnsköldsvik
Per Stolpe, Skarpnäck
Gudrun Calvert, Alingsås
Rose-Marie Ekström, Valbo
Elisabeth Karlsson, Kävlinge
Malin Grannas, Nacka

Viltsomalin S*Gullrisets Bagheera
är nio veckor på bilden.
Foto Lasse Stensson.

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 113 (76) medlemmar fördelat enligt
nedan. Inom parentes står antal medlemmar förra året.
86 (59) huvudmedlemmar varav 10 (13) intr.medl.*
8 (1) familjemedlemmar
2 (1) juniormedlemmar
17 (15) 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 2003

Webbplats

Vid klubbens årsmöte (telefonmöte) den
21 september deltog 10 huvudmedlemmar
och en stödmedlem. Årsmötet diskuterade
bl a om klubben ska inkludera förbundstidningen Våra Katter i medlemsavgiften.
Motionen avslogs. Årsmötet antog dock
en motion om ﬂytt av klubbens säte från
Karlstad till Umeå.

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;

Årsmötet beslutade att sända en motion
till SVERAK med krav på ögonundersökning av ABY/SOM för registrering av
avkomman. På SVERAKs årsmöte möttes
motionen av positiva kommentarer från
ﬂera talare, men avslogs tyvärr.

Kristin Stenmark
- fotogalleri, klubb- & medlemsinfo.
Mie Mortensen
- uppfödare, kattungar & avelshanar.
Gudrun Calvert
- utställningsresultat & gästbok.
Susanne Olofsson
- läsvärt och länkar.
Katarina Wolffram
- enkätfrågor.
Lasse stensson
- stolta medlemmar.

E-postlista
Föreningen tillhandahåller en e-postlista
där för närvarade 35 medlemmar möts
för att diskutera stort och smått. Katarina
Wolffram ansvarar för listan som under
året har ﬂyttats till en svenskspråkig och
reklamfri administratör. 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. Lasse Stensson har handhaft
kopiering och distribution.
Linda Litzell, Susanne Olofsson och
Monica Einarsson har utgjort redaktion
för klubbens medlembrev. Innehållet har
bland annat bestått av nyheter om klubbens verksamhet, ändrade SVERAK-regler,
tävlingar, foton, notiser och artiklar.

hem.passagen.se/absolutkatt har i genomsnitt 200 besök i veckan (förra året
160 besök/vecka).
Med anledning av att utrymnmet på Passagen.se är så begränsat och deras reklam
alltmer påträngande, har styrelsen beslutat
att ﬂytta hemsidan till webbhotellet Loopia.se. Ny adress blir
www.absolutkattklubb.se

Tredjepristagare i fototävlingen ”Höst”.
Foto: Sara Aronsson, Skara.
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50-årsjubileum
Under hela 2003 fortsatte ﬁrandet av att
det var 50 år sedan den första abessiniern
registrerades i Sverige.
Klubbens påkostade jubileumsskrift spreds via utställningar, uppfödare och
veterinärstationer över hela
landet. I skriften fanns en tävling kallad Tassjakten. Vinnare av prisbok
från Royal Canin drogs i januari och blev
Karina Tegelid, Töre.
På Arcticas utställning i Luleå den 30-31
augusti hade klubben ett infobord. Dessutom delades ﬁna sponsorgåvor ut till alla
utställda abessinier och somali där. Klubben medverkade även med informationsbord på Stockholm Kattklubbs abessinierspecial den 15 november.

Kattens Dag
Klubbens medlemmar deltog i ﬁrandet av
Kattens Dag på olika håll i landet den 30
november. Lasse Stensson, Rose-Marie
Ekström samt Petra och Victoria Sjöcrantz
visade sina katter i Valbo. Katarina Wolffram deltog i ﬁrandet i Karlstad, Britt-Marie
Marklund i Umeå, Agnetha Olsson i Luleå
och Kerstin Dehlin i Motala.

RASINFO I UMEÅ
Klubben bjöds in att presentera våra raser
på Björkstakattens lokal i Umeå den 11
december. Fem lokala medlemmar visade
abessinier och somali i tre färger för en
intresserad åhörarskara. Gott ﬁka med lussekatter serverades.

6

FOTOTÄVLING - HÖST
Klubben utlyste i nr 3-2003 av AbSolut
Nyheter en fototävling med tema ”Höst”.
Juryn utgjordes av kattdomare och f d
abyuppfödare Hans Lindberg, uppfödare
Robert Liljesson samt ur styrelsen Mie
Mortensen.
Första pris gick till Agnetha Pettersson som
tagit det ljuvliga fotot på denna sida. Vinnarna erhöll böcker från Royal Canin samt
en halvårsprenumerationer på tidskriften
Kattliv.

Utställda klubbkatter
Gudrun Calvert har varit AbSolut
Kattklubbs utställningssekreterare.
Medlemmarna har under året erbjudits att
sända in sina anmälningar via e-post. 25%
har utnyttjat möjligheten och lämnat in
den fullmakt som krävs.

S*Holmgård Alaborn.
Foto: Agneta Pettersson,
Djursholm.
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Under verksamhetsåret har klubbens
medlemmar anmält till sammanlagt 77
(68) utställningar – varav 15 utomlands.
54 (37) av klubbens medlemmar har
anmält totalt 130 (106) katter - 59
abessinier (inkl var), 60 somali, 9
sokoke, 1 maine coon och 1 devon
rex. Sammanlagt har vi gjort 324 (260)
anmälningar. Förra årets siffror inom
parentes.

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. Royal Canins priser är under
2004 riktade till AbSolut Kattvinnarna.

Marknadsföring
AbSolut Katt 2003
De katter inom föreningen som varit
vinstrikast på utställningar under år 2003
erhöll ett diplom. Grattis!
AbSolut Katt vuxen S*Savannaketh Jimin of Egypt,
ABYn (bilden)
äg Anna Gertz, Stockholm
AbSolut Katt kastrat Brunnbäckens Gloria, ABYn
äg Pia Eriksson, Norrköping
AbSolut Katt ungdjur/junior S*Windjammer’s Iron Man,
SOMn
äg Katarina Wolffram, Karlstad/Borlänge
AbSolut Katt avelshona
Batzeba av Revebo, SOMn
äg Katarina Wolffram, Karlstad/Borlänge
AbSolut Katt uppfödning Brunnbäckens abessinier
Marianne Eriksson, Borlänge

Susanne Olofsson har varit PR-ansvarig
under året. Hon har hållit klubbens foldrar
om raserna, klubben och PRA uppdaterade och tagit fram annonsmaterial.
Förutom broschyrmaterial tillhandahåller
klubben gratis knappar med klubblogga
eller texten ”Fråga mig gärna om aby”
respektive ”...om somali”. Även plastﬁlm
med ASK-logga och eget stamnamn (för
påstrykning på textil) ﬁnns att beställa till
självkostnadspris.

Sveraks årsmöte
Katarina Wolffram och Susanne Olofsson
utsågs av styrelsen att representera klubben vid SVERAKs årsmöte den 20-21 mars
i Västerås. Rapport från mötet har publicerats i medlemsbrevet och på hemsidan.
Innan årsmötet höll föreningen ett telefonmöte där sju medlemmar tog chansen att
diskutera de motioner och ärenden som
skulle behandlas av SVERAKs årsmöte.

7

AbSolut Kattklubbs verksamhetsberättelse

Avel inom ASK

ras

kön

Lasse Stensson har fungerat
som avelssekreterare för
klubben under verksamhetsåret.

ABY
ABY
SOM
SOM

Mellan den 1 juli 2003 och
30 juni 2004 har 32 (29)
abessinierungar registrerats,
fördelade på 14 (11) kullar.
Samma tid har 64 (54) somali-/abyvariantungar födda
i 20 (17) kullar registrerats.
Färg- och könsfördelning
bland abessinier och somali
enligt tabell på denna sida.

Nya
stamnamn
Följande 9 (5) stamnamn
har registrerats via klubben
under året:

antal

procent

2002-03

honor
hanar

16
16

50 %
50 %

62 %
38 %

honor
hanar

30
26

54 %
46 %

51 %
49 %

ABYvar honor
ABYvar hanar

4
4

50 %
50 %

100 %
0%

50
46

52 %
46 %

55 %
45 %

antal

procent

2002-03

Totalt

honor
hanar

ras

färg

ABY
ABY
ABY

viltf
sorrel
blå

22
3
7

69 %
9%
22 %

66 %
7%
27 %

SOM
SOM
SOM
SOM
SOM

viltf
sorrel
blå
fawn
svartsilver

38
12
4
1
1

69 %
22 %
7%
2%
2%

58 %
23 %
11 %
6%
2%

7
1

88 %
13 %

100 %
0%

67
16
11
1
1

%
%
%
%
%

61 %
17 %
17 %
4%
1%

ABYvar viltf
ABYvar sorrel
Totalt

S*Ameas
- Ewa Nylander,
Fjärdhundra

viltf
sorrel
blå
fawn
svartsilver

S*Charmtrollet*s
- Åsa Johansson & Jimmy Ylikangas,
Huddinge
S*Framells
- Veronicka Holmberg, Nordmaling

S*Memento Vivere’s
- Lisa Brange, Ängelholm

S*Gullrisets
- Lasse Stensson, Valbo

S*Rönnerivers
- Jessica Samuelsson, Ängelholm

S*Jessivita´s
- Jessica Johansson, Järfälla

S*Toltorpsdalens
- Birgitta & Johan Tideström, Mölndal

S*Knallebo
- Jonas Natt och Dag, Onsala
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Fototävling - KÄNSLOR
Våren 2004 utlystes en fototävling med
”Känslor” som tema. Juryn utgörs av
kattdomare Elisabeth Raab Alvarsson,
fotointresserad abyägaren Jeppe Hellkvist
och styrelserepresentant Lasse Stensson.
Vinnarna utses i augusti månad.

S*Murilegus Tiny Timothy, tre veckor.
Foto Monica Einarsson, Stockholm.

Pågående
styrelsearbete
Styrelsen har under året förhandlat med
ﬂera tänkbara klubbsponsorer.
Styrelsen har inlett arbetet med hemsidans
nya utforming under eget domännamn:
www.absolutkattklubb.se
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