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AbSolut Kattklubb Verksamhetsberättelse 2010-2011

Årsmötet 2010
Årsmötet hölls 9 september
per telefonkonferens, och i år
deltog 12 medlemmar. Mötet
befanns vara korrekt utlyst.
Dagordningen fastställdes, och
verksamhetsberättelsen lästes
upp. Balans- och resultaträkningen fastställdes. Revisorn
hade inget att anmärka på, och
styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ny styrelse och övriga
funktionärer valdes (se nedan).
På årsmötet antogs 4 motioner, den första var en stadgeändring angående styrelsens
sammansättning, nr.2 handlade om medlemskapet. Nr. 3
var ett förslag om att antalet
hon- respektive hankatter
som används i avel redovisas
av SVERAK. Denna motion
skickade vidare till SVERAKs
årsmöte. Nr.4 var ett förslag
om ändring i rasstandarden
så at färg och ticking får lika
många poäng dvs 20 vardera.
Denna motion skickades också
vidare till SVERAKs årsmöte.
Medlemsavgifterna förblev
oförändrade.
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Styrelseledamöter & suppleanter
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Medlemmar
Klubbens medlemsantal var vid verksamhetsårets slut 61 stycken, fördelade på 31 huvudmedlemmar, 11 familjemedlemmar, 14 stödmedlemmar, 4 introduktionsmedlemmar och en juniormedlem. Medlemsantalet har fortsatt minskat under året och vi ser främst en övergång från färre
(-12) huvudmedlemmar till fler stödmedlemmar (+4).
Totalt har föreningens medlemsantal sjunkit med 7 personer sedan 1 juli 2011.

Verksamheten
AbSolut kattklubb har under
verksamhetsåret hållit 10 protokollförda styrelsemöten.

Ekonomi

Trots minskande medlemsantal är klubbens ekonomi god,
främst tack vare vår utställning i juli förra året. Årets
resultat är 26 479 kr. Mer
detaljer finns i ekonomirapporten.
Ekonomiprogrammet BLA
är inköpt, vilket kommer att
underlätta den ekonomiska
redovisningen.

SVERAK:s årsmöte

Delegater var Marie Klasson och Agneta Rudberg.
Årsmötets stora höjdpunkt var
då det avslöjades att stamboken på nätet nu äntligen blivit
verklighet. Årsmötesdeltagarna ställde sig upp och klappade händerna av förtjusning
då programmet demonstrerades via stora skärmar som
fanns placerade runt om i
lokalen. Att det var efterlängtat stod inte att ta miste på.
Vår motion om att redovisa
antalet hon- respektive
hankatter hon kunde strykas. Vår andra motion om
förändring av rasstandarden
antogs och skickade vidare till
Fifes årsmöte. Den antogs där
också!


Lördagskvällen avslutades
med god middag och utdelning av priser för årets katt.
Vi kunde konstatera vilken
av dessa katter som var vår
favorit nämligen WW 11, SC,
DSM, DVM Brunnbäckens
Pedram som blev Årets Katt
vuxen hane kategori 3.

AbSolut Nyheter

AbSolut Kattklubb ger ut fyra
nummer av medlemstidningen AbSolut Nyheter per år.
Redaktör var Thérése Lindroos
som även skött distributionen av tidningen. Tidningens
utgivning har tyvärr varit
oregelbunden beroende på
svårigheter att få in material
att publicera.
Redaktionen har bestått av
Thérése Lindroos, Peter Hasselbom, Gunnel Ezedin Vidén,
Carina Bertilsson och Daniel
Dagobert.
Ansvarig utgivare har varit
föreningens ordförande; Anna
Källström. Innehållet har
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bland annat bestått av nyheter
om klubbens verksamhet, ändrade SVERAK-regler, tävlingar, foton, notiser och artiklar.

Webbplatsen

Webbplatsen har under året
uppdaterats ungefär en gång
varje eller varannan vecka:
Inga egentligen nya avdelningar har tillkommit, utan
webbplatsen som gjordes om
grundligt förra året har fått
behålla sitt utseende och sin
funktion. Årets besöksstatistik
visar att vi har en stadig publik om ungefär ettusen unika
besökare per månad, det är
ganska oförändrat sedan förra
året.
Vi har som en ambition att
flytta webbplatsen till ett redigeringsverktyg, i första hand
är det Wordpress vi tänker oss.
I år har vi inte gjort något för
att detta ska bli av. Men ambitionen kvarstår.
Vi har under året arbetat för

Katarina Wolffram, kassör
Anna Källström liksom domaransvarig, Anna-Lejfelt-Sahlén
ansvarade för prisrum, Peter
Hasslebom för fikat, hemsidan
och katalog, Anna Börje ansvarade för sekretariatet, Michael
Holmlund för lotteri och montrar och Göran Sahlén hall
och sanietet. Utöver nämnda
personer hjälpte en handfull
ASK-medlemmar till och även
utomstående personer hjälpte
till i sekretariatet.
Besöksstatistik: antalet unika besökare per månad. Vi har ganska stadigt runt 1000 besök per månad, Det är oförändrat sedan
ett par år tillbaka. Ungefär åttio procent av besökarna kommer
till webbplatsen via ett bokmärke. Vi antar att de flesta av dessa
är medlemmar.

att förbättra pagerankingen
i sökresultaten, det vill säga,
att hamna högre upp i Googles sökresultat, framför allt
när man söker på termerna
abessinier och somali. Detta
har skett genom att alla sidor
har fått nya namn och metabeskrivningar samt att vi
gjort en sitemapp, det vill säga
ett dokument som talar om
för sökmotorer vilka sidor som
är nya och uppdaterade och
med vilken frekvens vi avser
att uppdatera sidorna (varje
vecka, varje dag, aldrig, och
så vidare). Pagerankingen har
blivigt bättre, men det finns
potential för att göra den ännu
bättre, nästa steg är att försöka få till fler och bättre länkar
till vår webbplats från andra
webbplatser.
ASK finns på Facebook och
Flickr, men mycket arbete
återstår med att utveckla
klubbens närvaro på sociala
medier.

Utställning

AbSolut Kattklubb arrang-

erade en 2-cerifikat internationell kattutställning 23-24
juli 2012 i Borlänge. Vi hade
totalt 280 katter anmälda i
klasserna 1-12 samt huskatt
och 20 anmälda i övriga
klasser till lördagen. Söndagen
hade vi 270 katter anmälda i
klasserna 1-12 samt huskatt
och 21 i övriga klasser. Lördagen hade vi totalt 170 utställare och söndagen 62 utställare.

Telefonfika

Under verksamhetsåret
2011-2012 har vi hållit fyra
fikamöten. Under ca 2.5 h diskuterade vi ett ämne som låg
oss varmt om hjärtat. Vi hade
alltid ett utgångstema att
starta diskussionen från, men
sen brukade sådant som deltagarna grunnat på sedan sist ta
över diskussionen.
Ämnena som diskuterades under verksamhetsåret har varit
följande:
• 26 oktober: Sjuka kattungar
• 16 november: Motion för
katten.
• 22 februari: “Lika barn leka
bäst”
• 10 maj: Överviktiga katter.

Under helgen tjänstgjorde 7 st
domare av de ursprungliga inbjudna 10 p.g.a för få anmälda
katter.
Lotte Borch (DK), Hanne-Sofie
Sneum (DK), Yan Roca-Folch
(FR), Charles Spijker (NL),
Helene Lis-Glader (SE), Maud
Olsen-Johansson (SE) och Jörgen Frithof (SE).

Kattens dag

Vi hade två domarelever, Lars
Madej på kategori 3 under
lördagen och Bertil Johansson
i kategori 2 båda dagarna.

Ask har två vänklubbar Oci
kattklubb och Min Kattklubb.
Daniel Dagobert är kontaktperson för vänklubbarna.
Utbyte av tidningsartiklar är
planerat.

Utställningskommisarie var

Flera medlemmar deltog i Kattens Dag runtom i Sverige.

PR-material

Vi har som ambition att ta
fram nytt pr-material, men
detta år har det inte blivigt av.

Vänklubbar
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Övriga aktiviteter i klubben
E-postlista

Klubben har en e-postlista där
för närvarande 34 medlemmar
deltar. Via e-postlistan kan
styrelsemedlemmar och andra
medlemmar i klubben skicka
ut information eller frågor
och får för det mesta snabb
respons. Den som vill komma
med på e-postlistan hittar
information om hur man gör
på klubbens webbplats. Alla
medlemmar är välkomna!

Sponsorsavtal

Under januari 2012 upphörde
delar av sponsoravtalet från
Royal Canin som trott att AbSolut Kattklubb varit en rasring och därav erhållit extra
förmåner som presentkort till
vinnarna i Årets Katt. Sedan
april har ASK aktivt letat en
ny sponsor till årets katt där
vi har ett par namn som Lupus samt Nestle Purina som
intresserade. Arbetet forsätter
under hösten. Stora sponsoravtalet med Royal Canin gällande utställningar fortsätter
som vanligt. Kattliv sponsrar
med annons vid behov i tidningen samt priser till tävlingar
inom klubben.

Sorrel
Fawn
Somali
Viltfärgade
Blå
Sorrel
Blåsilver
Övriga raser
Maine coon
Summa

19
8
20
3
4
1
2
201

Dessutom har en abessinierhane ställts ut i seniorklass
åtta gånger (samma katt) och
tre kullar (två somalikullar
och en abessinierkull) har tävlat i kullklass.

Nya stamnamn

Ett nytt stamnamn SE*Rhea
Blues innehavare Susanne
Tiger registrerades under perioden 1 juli 2011 – 30 juni 2012.

Föreningarnas dag i Umeå

Kulturföreningsrådet United
arrangerar årligen föreningarnas dag i Umeå på Folkets
Huset (detta år var datumet
satt till den 5 november) där
det ges tillfälle att visa upp
föreningen för allmännheten.
AbSolut Kattklubb var inbjudan och hade ett informationsbord där det visades
Utställningsverksamhet
broschyrer både egna och från
Klubbens utställningssekreter- SVERAK med ID-registret som
are är Katarina Wolffram tom
tunga viktpunkten. Även en
2011-12-31 därefter tog Mondator fanns på plats som viica Einarsson över den sysslan. sade ASKs hemsida.
Under verksamhetsåret
2011/12 (1 juli 2011 – 30 juni
2012) anmälde klubbens medlemmar totalt 201 katter till
utställning. Av dessa anmälningar avsåg 171 abessinier, 28
avsåg somali och 2 avsåg en
maine coon-katt.
Abessinier
Viltfärgade
112
Blå
32


Medlemsmöte Umeå

Den 18 april 2012 arrangerades första medlemsmötet
i Umeå för alla typer av
medlemmar inom AbSolut
Kattklubb som fanns inom
närområdet. På mötet deltog 6
personer. Mötet mottogs positivt och önskan framkom att
AbSolut Kattklubb gärna fick
arrangera fler medlemsträf-
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far. Detta är ett led i regionssamordnarprogrammet som
är under utveckling i ASK för
att ge medlemmar lite mer
närhet till klubben men också
en chans att träffas i verkliga
livet.

Kulturnatta Umeå

Kulturnatta är ett stort evenemang som sker en gång per år
och pågår ett dygn i centrala
Umeå. För att ha möjlighet att
kunna visa så många olika raser som möjligt så samarbetade
ASK med Björkstakatten.
Under dagen räknade vi med
ca 700 besökare i tältet. En
ypperligt tillfälle att nå ut till
en annan typ av publik. Björkstakatten uttryckte en önskan
om ett samarrangemang även
nästa år på Kulturnatta. Pris
till publikens favorit delades
ut samt så ordnades en tipsrunda.

Abessinier och somalivisning på Arkens Zoo i Umeå

Under lördagen den 26 maj
visades det hela 5 st abessinier
och 5 st somali under AbSolut
Kattklubbs flagga på Arkens
Zoo. Tyvärr hade vi otur med
vädret och att den årliga brännbollsturneringen skedde samma helg och därav ett mycket
lågt besökarantal. Däremot
såg många av medlemmarna
detta som en perfekt tillfälle
att få träffas och prata katter. Även här delades pris ut
till publikens favorit samt en
tipsrunda ordnades med frågor
om raserna.

AbSolut Katt 2011
AbSolut Katt - Vuxen

WW11, SC Brunnbäckens Pedram DVM,
DSM. (ABY n)
Ägare: Horst-Dieter Schmidt

AbSolut Katt - Kastrat

IP SC (N) Ingave’s Knerten (ABY n)
Ägare: Anna Källström

AbSolut Katt - Ungdjur/Junior

S*Abylyx Gioco d’inverno JW (ABY n)
Ägare: Agneta Rudberg

AbSolut Katt - Avelshane/hona

SC AUS Johari Paper Tiger (ABY n)
Ägare: Agneta Rudberg

AbSolut Katt- Senior

EP, EC S*Mureligus Tom Kitten
Ägare: Monica Einarsson

AbSolut Katt - Uppfödning
S*Murilegus abessinier
Ägare: Monica Einarsson

Avelsverksamhet
Avelssekreterare har varit Lasse Stensson fram till årsmötet därefter har Agneta Rudberg varit
avelssekreterare. Under verksamhetsåret registrerades 59 kattungar och antalet kullar var 19
varav 8 abessinerkullar och 11 somali kullar. Till kullarna användes 17 olika honkatter och 15
hankatter.

Abessinier

15 stycken, varav 6 hanar och 9 honor.
Färgutfall: 11 viltfärgade (n), 2 blå (a) och 2 fawn (p)

Abyvarianter

16 stycken, varav 9 hanar och 7 honor.
Färgutfall: 14 viltfärgade (n), 2 sorrel (o) och 2 blå (a).

Somali

28 stycken, varav 13 hanar och 15 honor.
Färgutfall: 6 viltfärgade (n), 2 sorrel (o), 12 blå (n), 1 fawn (p), och 1 svartsilver (ns)

Förslag till verksamhetsplan för 2012 - 2013
• Fortsatt utveckling av webbplatsen
• Utveckla ASK:s närvaro på sociala medier, som Facebook, Twitter och Flickr.
• Samarbetet med vänklubbarna ska
utvecklas
• Ta fram nytt PR-material, till exempel
nyckelband, matskål, väst, väska, affisch,
broschyr
• Deltagande i Kattens Dag
• Telefonfikamöten
• Att inrätta en funktion som regionsamordnare som kan t.ex. ansvara för;
medlemsmöten, deltagande i lokalt arrangerade evenemang, där våra raser
kan visas.

• Att få ökad aktivitet på forumet. Att lyfta in
artiklar för kommentarer/punkter ifrån styrelsemöten och ifrån tidningen
• Att utarbeta lathundar för utställning, viktiga
regelverk att känna till samt import och export av katt.
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Medlemsundersökning
Under det gångna verksamhetsåret har suppleant Daniel
Dagobert utifrån styrelsens önskan genomfört en utredning
gällande sjunkande medlemstal inom katthobbyn.

Syfte

Utredningen syftar till att
undersöka aktiva och tidigare
medlemmars upplevelse av att
vara eller ha varit medlem i
ASK. Hur fick man upp ögonen för klubben och vad var
det som gjorde att man blev
medlem i klubben? Utredningen syftar även till att lyfta
enskilda medlemmars rekommendationer. Detta för att
förbättra och utveckla ett mer
dynamiskt utvecklingsarbete i
klubben.
Utredningen har ett övergripande syfte i att visa på styrelsens oro inför den negativa
trenden gällande medlemsunderlag och med detta visa sin
omsorg om sina nuvarande och
framtida medlemmar.
I punktform kan syftet förtydligas:
• Hur blev man medlem i
ASK
• Efterfråga upplevda styrkor och svagheter i en
klubb som ASK hos enskilda medlemmar
• Lyfta fram medlemsförslag
• Undersöka anledningar till
utträde ur ASK

Beslut som togs

Medlemsundersökningen kommer att publiceras på ASK’s
hemsida samt de beslut som
tas utifrån denna. Utvecklingsarbetet kommer att fortsättningsvis att löpa parallellt
med verksamhetsåren. Den
aktuella undersökningen kan
ses som ett startskott på ett
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mer systematiserat arbete med
detta.
Att instifta en funktion kallad
regionssamordnare för att
hålla i lokala events nämns.
Dennes funktion blir att
verka som en spindel i nätet
och ordna alltifrån fika till
föreläsningar.
Att utarbeta en funktion på
hemsidan för samåkning,
-inköp av katt, -parning, utställning.
Promota Flickr, crashcourse i
tidningen. Göra ett förtydligande på hemsidan, lyfta bildforumet.
Styrelsens medlemmar tar på
sig att få till en ökad aktivitet
på forumet. Att lyfta in artiklar för kommentarer/punkter
ifrån styrelsemöten och ifrån
tidningen. Anna K utarbetar
aktivitetslista för detta.
Styrelsen kommer att utarbeta lathundar för utställning,
registrering, viktiga regelverk
att känna till samt import och
export av katt. Dessa kommer
under varje verksamhetsår
uppdateras vid behov och publiceras i de medier som klubben har att tillgå.
För att läsa utredningen i sin
helhet får man gå till Absolut
Kattklubbs hemsida där den
finns upplagd i pdf format.

Katterna på bilderna är S*Xanthomelas Aella Coxana och hennes tre kattungar; Bora, Brina och
Freddo. Vid fototillfället var kattungarna fem veckor gamla.
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AbSolut Kattklubbs styrelse vill tacka alla medlemmar för
året som gått och ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt
samarbete
under året som kommer.
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