Verksamhetsberättelse för AbSolut Kattklubb
2008 – 2009
På följande sidor presenteras den styrelse som ansvarat för verksamhetsåret 1
juli 2008 - 30 juni 2009, samt en sammanfattning av klubbens aktiviteter under
samma tid.

Styrelse
ordförande

Peter Hasselbom, Göteborg

sekreterare

Lasse Stensson, Storvik

kassör

Johanna Välitalo, Pajala

ledamot

Monica Einarsson, Tumba

ledamot

Anna Börje, Göteborg

Styrelsen har haft 10 ordinarie telefonmöten. Tyvärr valde två funktionärer att
avsäga sig sina uppdrag; suppleanten Emma Ohlsson och kassören Karina
Tegelid. Karina ersattes av Johanna Välitalo som var invald i styrelsen som
suppleant.

Övriga funktionärer
Revisor

Susanne Jönsson, Trelleborg

revisorssuppleant

Rose-Marie Ekström, Valbo

valberedning

Katarina Wolffram, Borlänge

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 85 medlemmar fördelat enligt
nedan.
60 huvudmedlemmar varav 1 introduktionsmedlemmar
9 familjemedlemmar
0 juniormedlemmar
15 stödmedlemmar

Årsmöte 2008
Vid klubbens årsmöte (telefonmöte) den 22 september deltog 8 medlemmar. Inga
motioner hade inkommit till årsmötet.

E-postlista
Föreningen tillhandahåller en e-postlista där medlemmarna möts för att
diskutera stort och smått. Katarina Wolffram ansvarar för listan.

Medlemstidning – AbSolut Nyheter
AbSolut Kattklubb ger årligen ut tre nummer av ett medlemstidningen AbSolut
Nyheter. Gudrun Calvert har skött distributionen.
Kristin Stenmark och Gunnel Ezedin Vidén har utgjort redaktion för AbSolut
Nyheter. Ansvarig utgivare har varit föreningens ordförande; Peter Hasselbom.
Innehållet har bland annat bestått av nyheter om klubbens verksamhet, ändrade
SVERAK-regler, tävlingar, foton, notiser och artiklar.

FOTOTÄVLING – MAT
Årets fototävling hade temat mat och vanns av Katinka Pålsson

Webbplats
Redaktör och ansvarig utgivare för webbplatsen har under året varit Peter
Hasselbom. Monica Einarsson och Anna Källström har hjälpt till med
uppdateringar av utställningsresultat respektive kattungesidan.

Utställda klubbkatter
Gudrun Calvert har varit AbSolut Kattklubbs utställningssekreterare under
merparten av året. Från och med den 15 juni övertog Anna Källström funktionen
som utställningssekreterare. Under verksamhetsåret har klubbens medlemmar
anmält till sammanlagt 66 utställningar – varav 9 utomlands.
Klubbens medlemmar har anmält totalt 100 katter - 55 abessinier (inkl var), och
39 somali, dessutom 2 britter, 1 burma och 3 main coon. Sammanlagt har vi gjort
431 anmälningar.

AbSolut Katt 2008
De katter inom föreningen som varit vinstrikast på utställningar under år 2008
erhöll ett diplom. Grattis!
AbSolut Katt vuxen -IC (N) Ingave's Knerten ABYn, hane. Ägare Anna
Källström
AbSolut Katt kastrat -IP S*Windjammer’s Rizzle Razzle, ABYn, hona äg
Katarina Wolffram
AbSolut Katt ungdjur/junior -S* Skimmerdal's Amazing Amira, ABYp, hona
äg Anna Källström
AbSolut Katt veteran -IP IC Sanddrops René, SOMn, hona äg Rose Marie
Ekström
AbSolut Katt uppfödning -S*Murilegus abessinier Monica Einarsson

AbSolut Katt Avel -S*Murilegus Minerva ABYo, hona abessinier Monica
Einarsson

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.

Sveraks årsmöte
Sveraks årsmöte avhölls i år i Borås, Monica Einarsson och Peter Hasselbom
representerade ASK.

Avel inom ASK
Lasse Stensson har fungerat som avelssekreterare för klubben under
verksamhetsåret.
Mellan den 1 juli 2008 och 30 juni 2009 har 23 abessinierungar registrerats.
Under samma tid har 32 somali-/abyvariantungar registrerats.

