Verksamhetsberättelse AbSolut Kattklubb 2006/07
Inledning
AbSolut kattklubb bildades 2000. Flera abessinier- och somalivänner utspridda över landet hade
under hösten 1999 börjat prata om att arbeta tillsammans. Flera av oss hade redan varit aktiva
inom SVERAK och dess klubbar, men nu ville vi koncentrera vårt arbete kring just abessinier och
somali. Alltså bildade vi AbSolut Kattklubb (ASK).
Den 2 januari 2000 ägde AbSolut Kattklubbs allra första möte rum och klubben blev ansluten till
SVERAK den 23 januari.
På följande sidor presenteras klubbens verksamhet under verksamhetsåret 2006-2007.

Styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret (efter årsmötet 2006) bestått av följande personer:
Ordförande

Katarina Wolffram, Borlänge

Vice ordförande

Kristin Stenmark, Umeå

Sekreterare

Monica Einarsson, Tumba (till och med januari 2007)

Kassör

Susanne Olofsson, Umeå

Ledamöter

Linda Litzell, Skarpnäck
Lasse Stensson, Storvik, tog över som sekreterare februari 2007
Agnetha Olsson, Luleå

Suppleanter

Gudrun Calvert, Alingsås
Ewa Nylander, Fjärdhundra

Övriga årsmötesvalda funktionärer
Revisor

Susanne Jönsson, Trelleborg

Revisorssuppl.

Rose-Marie Ekström, Valbo

Valberedning

Rose-Marie Ekström, Valbo
Per Stolpe, Skarpnäck

Medlemmar
Klubbens medlemsantal vid verksamhetsårets slut var 115 medlemmar, fördelat på olika
medlemskategorier enligt nedan.

Huvudmedlemmar

86 (varav 5 introduktionsmedl.)

Familjemedlemmar

10

Juniormedlemmar

5

Stödmedlemmar

14

Årsmöte 2006
Årsmötet 2006 hölls den 18 oktober som ett telefonmöte. 9 medlemmar deltog.
På årsmötet antogs för första gången en motion om yttranderätt på klubbens möten för
stödmedlem (stadgeändring). Den ska klubbas en gång till för att gälla.
Årsmötet antog även en motion till SVERAKs årsmöte i vilken SVERAK föreslås införa begreppet
”rasklubb”.
Den 27 november hölls ett extra årsmöte (inkallat på uppmaning av det ordinarie årsmötet) för
att behandla ytterligare en motion till SVERAKs årsmöte – angående att upphäva beslutet på
SVERAKs årsmöte 2006 om förbud för tidig kastrering. Motionen bifölls.

Medlemstidning
AbSolut Kattklubb ger årligen ut tre nummer av klubbtidningen AbSolut Nyheter. Redaktionen har
bestått av Linda Litzell, Gunnel Ezeldin Vidén och Susanne Olofsson. t.o.m. nummer 2 2006.
Därefter har Linda ersatts av Kristin Stenmark som både redaktör och layoutansvarig för tidningen.
Gudrun Calvert har ansvarat för distributionen.

E-postlista
Klubben håller en e-postlista där för närvarande [hur många???] medlemmar deltar. E-postlistan
är tänkt att fungera som ett internt forum där klubbens medlemmar kan diskutera stort som
smått. Under året har verksamheten på listan dock emellanåt varit låg.

Hemsida
AbSolut Kattklubbs hemsida har adressen www.absolutkattklubb.se. Hemsidans nuvarande layout
har tagits fram av Per Stolpe och Katarina Wolffram. Ansvarig utgivare är Katarina Wolffram.
Som hemsidesredaktör med övergripande ansvar för hela hemsidan fungerade Kristin Stenmark
fram till styrelsemötet den 11:e januari då Gudrun Calvert övertog uppgiften, men olika personer
(i och utanför styrelsen) ansvarar för den löpande uppdateringen av olika avdelningar:
Förstasidan med nyheter:

Kristin Stenmark

Rapport från styrelsemöten:

Kristin Stenmark

Utställningsresultat:

Anna Källström

Fotogalleri:

Linda Litzell

Uppfödare, Kattungar, Avelshanar:

Ewa Nylander

Klubbinfo/klubbfunktionärer:

Monica Einarsson

Titelkatter och Länkar:

Linda Litzell

Nya stamnamn:

Kristin Stenmark

Läsvärt:

Gunnel Vidén och Susanne Olofsson

Fototävling
Under våren 2007 pågick en fototävling på temat ”påhittiga katter”. Juryn bestod av Lasse
Stensson, Rose-Marie Ekström och Carsten Abrahamsson. De vinnande bilderna har presenterats på
hemsidan och i klubbtidningen. Priset till vinnarna var – förutom äran – medlemskap i ASK,
SVERAKs jubileumsbok, Royal Canins vikbara kattbur samt prenumerationer på Kattliv.

Kattens dag
Klubbens medlemmar deltog i firandet av Kattens dag på olika håll i landet. I Umeå, Luleå och
Valbo visade ASK-medlemmar abessinier och somalikatter i samarbete med lokala djuraffärer. En
medlemskatt i AbSolut Kattklubb, S*Lejonfarmens Magic Mirabelle, blev fotomodell på
Djurmagazinets stora affisch!

Sponsring
AbSolut Kattklubb har under året fortsatt samarbetet med fodertillverkaren Royal Canin och
tidningen Kattliv.

SVERAKs årsmöte
Klubben hade två delegater på SVERAKs årsmöte i mars: Peter Hasselbom och Agneta Rudberg. För
att förbereda våra delegater för årsmötet ordnades ett telefonmedlemsmöte där motioner och
övriga årsmöteshandlingar gicks igenom. Alla medlemmar inbjöds till mötet, men totalt deltog
endast tre personer.

Marknadsföring
Klubbens viktigaste marknadsföringsmaterial är naturligtvis vår hemsida. Från hemsidan kan man

även ladda ner några olika foldrar med rasinformation och information om klubbens uppfödare.
Dessa foldrar uppdateras regelbundet av Kristin.

Utställningsverksamhet
Utställningssekreterare under året har varit Gudrun Calvert, förutom en kort period i december 06
och januari –07 när Katarina Wolffram ”vikarierade” på posten. Från den 1 juli 2006 till 30 juni
2007 har totalt 58 medlemmar ställt ut katter i AbSolut kattklubbs namn. Totalt har 74 abessinier
ställts ut tillsammans 129 gånger, varav 34 gånger utomlands. 55 somali har ställts ut tillsammans
129 gånger, varav 14 gånger utomlands. Dessutom har 2 brittiska korthår, 1 bengal, 1 burma samt
1 huskatt ställts ut sammanlagt 19 gånger, varav 2 gånger utomlands.

AbSolut Katt 2006
AbSolut Katt – Vuxen:
IC FIN*Proxima Herschel (ABY o)
Ägare: Kristin Stenmark, Agnetha Olsson, Anna Källström
AbSolut Katt – Kastrat:
EP & CH S*Tsumari’s Ariel DSM (ABY o)
Ägare: Magdalena Vidal
AbSolut Katt – Ungdjur/Junior:
S*GoodNews Daphne (ABY n)
Ägare: Agnetha Olsson
AbSolut Katt – Senior:
GIP S*Nekayahs Jafet Joker (ABY a)
Ägare: Susanne Olofsson
AbSolut Katt – Avelshane/hona:
GIP & EC S*Murilegus Tom Kitten (ABY n)
Ägare: Monica & Mats Einarsson
AbSolut Katt – Uppfödning:
S*Narya
Innehavare: Linda Litzell & Per Stolpe

Avelsverksamhet
Avelssekreterare har under året varit Lasse Stensson. Totalt registrerades genom AbSolut
Kattklubb under verksamhetsåret 64 katter.
Registrerade kattungar fördelade på ras och kön

ras
ABY
ABY
SOM
SOM
ABYvar
ABYvar

kön
honor
hanar
honor
hanar
honor
hanar

antal
18
12
18
14
0
2

procent
60 %
40 %
56 %
44 %
0%
100 %

Registrerade kattungar fördelade på ras och färg

ras
ABY
ABY
ABY
ABY
SOM
SOM
SOM
SOM
SOM
SOM
SOM
ABYvar

färg
vilt
blå
sorrel
fawn
vilt
blå
sorrel
fawn
svartsilver
blåsilver
sorrelsilver
vilt

antal
13
5
10
2
14
7
3
2
4
1
1
2

procent
43 %
17 %
33 %
7%
44 %
22 %
9%
6%
13 %
3%
3%
100 %

Nya stamnamn
Följande nya stamnamn har under verksamhetsåret registrerats genom AbSolut Kattklubb:
S*Gravilja's
Johanna Välitalo, Pajala
S*Truly Cosmic
Thérése Westerlund, Stockholm

Medlemsenkät
Vi har gjort en enkät om klubbens hemsida.
Fjorton personer besvarade frågorna och de var nöjda med det mesta. Några önskemål kom in.
Fler bilder, fler berättelser och kåserier var ett annat önskemål.
Några tyckte att kattungesidan borde uppdateras tätare, och att det vore bra ifall uppfödaren
själv kunde lägga in/ta bort uppgifter.
Önskemål om snabbare uppdatering av resultatsidorna fanns också.
Fem medlemmar ville hjälpa till med hemsidan och tre av dessa är redan satta i arbete.
Styrelsen är tacksam för alla tips om förbättringar av klubbens hemsida. Vi inser att
webbplatsen är vårt viktigaste forum och att den tidvis varit något eftersatt.
Med hjälp av medlemmarnas kåserier, foton, utställningsresultat, och anmälda kullar och
avelshanar hoppas vi kunna göra AbSolut Kattklubbs hemsida ännu mer intressant och
välbesökt!

