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BJÖRKSTAKATTEN
BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING

BJÖRKSTAKATTENS KATTFOND

Björkstakatten (BJK) grundades 1985 i Umeå och är
en av ca 50 klubbar runt om i landet som är anslutna
till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK).
SVERAK är i sin tur anslutet till det internationella
förbundet Féderation Internationale Féline (FIFe).

År 2000 grundades Björkstakattens kattfond. Bidrag
ur fonden lämnas i första hand till stöd för de katter som är hemlösa, upphittade och/eller behöver
veterinärvård. Fonden finansieras genom gåvor av
enskilda personer, särskilda lotterier samt genom
att fem procent av vinsten vid varje internationell
kattutställning, som arrangeras av klubben, avsätts
till kattfonden.

BJKs målsättning är bland annat att höja kattens
status, informera allmänheten om god katthållning,
ha god kontakt med kattklubbar inom och utanför
Sverige samt förhindra och motarbeta djurplågeri.
Genom utställningar och klubbverksamhet vill vi
vidga intresset för och förståelsen för katten som
husdjur.

SAMARBETSAVTAL
Björkstakatten har under året haft samarbetsavtal
med Djurmagazinet City och Mariedal samt SuperCat
Sweden. Sponsorerna har exponerats bl a på enklubbens hemsida och i utställningskatalog i utbyte mot
showpriser och medlemsrabatter.
Ett tillfälligt samarbetsavtal skrevs med VästerbottensKuriren i samband med utställningen.

KLUBBLOKAL
Björkstakatten har en klubblokal på Västra Idrottsallén 4C. Lokalen ligger i Hagaborgs äldrecentrums
källare, i andra flygelbyggnaden. Lokalen är tillgänglig för rullstolsburna via äldreboendets huvudentré.
Flera torsdagar i månaden välkomnas alla kattvänner till olika arrangemang mellan kl 19 och 21. Vi har
dock ej öppet helgdagar, under julhelgen eller under
högsommaren.
Björkstakatten hyr dessutom en förrådslokal där
klubbens utställningsburar förvaras.
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FUNKTIONÄRER
STYRELSE 2015

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Styrelsen har under året haft elva möten och
sammansättning enligt nedan.

Avelssekreterare

Anna Franklin

Medlemsansvarig

Swen Tjäderborn

Utställningssekreterare

Kerstin Tjäderborn

Webmaster

Anders Fjällström

Ordförande

Maria Laestander

Vice ordförande

Pia Kaartinen

Sekreterare

Ann-Christine Burman

Kassör

Mikael Lindgren

I november avslutade Swen och Kerstin
sina åtaganden och ersattes av:

Ledamot

Lennart Degerliden

Medlemsansvarig

Eva Lindvall

Ledamot

Anders Fjällström

Utställningssekreterare

Birgitta Forsberg

Ledamot

Sven-Arne Jansson

Ledamot

Eva Lindvall

Ledamot

Rithwa Nygren

Suppleant

Erika Blomqvist

Suppleant

Kristin Stenmark

VALBEREDNING
Birgitta Forsberg (sammankallande),
Natali Sundkvist och Gunilla Falk.

REVISOR
Jonny Sandström.

AKTIVITETSGRUPP
Björkstakattens aktivitetsgrupp har under året
bestått av Kristin Stenmark, Ann-Christine Burman,
Sara Björk, Ewa Lahti, Maria Lindberg samt sista
månaderna Alexandra Krainer.

4

KOMMUNIKATION VIA INTERNET
Björkstakattens hemsida har adressen
www.bjorkstakatten.se
Björkstakattens 30-årsjubileum firades bl a med en
ny hemsida, designad av webmaster Anders Fjällström. Sidan fungerar nu lika bra på dator, platta och
telefon.
Den nya hemsidan har i medelantal 26 aktiva (unika)
besökare per dag. Under utställningshelgen låg detta på närmare 500 per dag.
Klubben finns på facebook.com/bjorkstakatten, på
Twitter, http://twitter.com/bjorkstakatten och även
på Google+. Dessutom skickas regelbundet ut information till medlemmarna via digitala nyhetsbrev.
På initiativ av en medlem startades under året en
sluten inofficiell facebook-grupp för medlemmar i
Björkstakatten. Gruppen heter Björkstakatter, har
i dagsläget 93 medlemmar och har snabbt blivit en
uppskattad mötesplats.
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MEDLEMMAR
FÖRMÅNER

MEDLEMSANTAL

Medlemmarna i BJK får vara med på föreläsningar
och kurser som klubben ordnar gratis eller till rabatterat pris. De har möjlighet att lägga ut foton på sin
katt på hemsidan, samt annonsera där om kattungar, avelshanar etc. Om BJK får medlemmarnas
e-postadress får de klubbens digitala nyhetsbrev.

BJK hade vid årets slut medlemmar enligt nedan.

Medlemmar erhåller, mot uppvisande av medlemskort, rabatt i Djurmagazinets båda butiker i Umeå.
Medlemmar har även rabatt vid köp hos webbutiken
SuperCat Sweden: supercat.se om de uppger en kod.

2014

2015

Huvudmedlem

130

152

Familjemedlem

17

20

Stödmedlem

7

5

Hedersmedlem*

3

3

157

180

Totalt

Huvud- eller juniormedlem får sex nr/år av SVERAKS
förbundstidning ”Våra Katter”.

* Hedersmedlemmar är Erik och Iva Edlund samt
veterinär Lars Göransson.

AVGIFTER 2015

MEDLEMSVÄRVNING

Medlemsavgifter under året har varit:

Björkstakatten har i år lyckats vända den nedåtgående medlemstrenden. Klubben har aktivt arbetat för
att synas mer genom bl a affischering på djuraffärer/
veterinärkliniker, annonsering om vår verksamhet,
samt kattvisningar på Noliamässan och Kattens Dag.

Huvudmedlemskap

350 kr

Familjemedlemskap

110 kr

Juniormedlemskap

250 kr

Stödmedlemskap

150 kr

Huvud-, junior- eller familjemedlem i Björkstakatten
är därmed SVERAK-ansluten. Det medför möjlighet
att ställa ut katt på alla FIFe-utställningar, samt registrera raskattungar i SVERAKs stambok.

Vi försöker utforma klubbens aktiviteter för att nå ut
till en bredare målgrupp. Medlemsvård och medlemsvärvning är en fortsatt prioriterad del i föreningens arbete.

Klubbens tält på Nolia.
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AVELS- & UTSTÄLLNINGVERKSAMHET
KATTUPPFÖDNING

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET

Nya stamnamn inom Björkstakatten 2015 är:

Den nya möjligheten att anmäla själv online via
”Mina Katter” direkt till arrangörsklubbarna slog
igenom 2015. Därav blev det inte längre möjligt för
Björkstakatten att föra statistik över medlemmarnas
utställningsdeltagande.

SE*Kipawa’s, Helena och Sofia Karlsson
SE*Bergmyran’s, Karin Andersson och Lars Bygdén
SE*Sacred Stars, Linn Rosell
SE*Pure White Love, Nina Rehn
SE*Rut’s, Alexandra Krainer
SE*Cordell’s, Annika o Helén Fredriksson
SE*Acibi’s, Patricia Norrman
SE*Ruby Rock’s, Sara Lagerfelt

BÄST I NORR

Maria Lindberg, SE*Epigon’s, har genomfört SVERAKs uppfödardiplomering detta år.

Tävlingen drivs i samarbete mellan Norrlandsklubbarna; Björkstakatten, Hälsingekatten, Medelpads
kattklubb, Norrskenskatten, Solkatten, Storsjökatten, Sundsvalls kattklubb och Örnsköldskatten. För
att delta måste du vara medlem i någon av klubbarna och skicka in dina katters fem bästa utställningsresultat.

39 (32)*av klubbens uppfödare har haft en eller flera
kullar under 2015. Under året har 69 (54) kullar med
sammanlagt 229 kattungar registrerats.
ras

kullar

ungar

Bengal		

7

22 (9)

Brittiskt kh/lh		

3

13 (2)

Burma		

1

4 (3)

Devon Rex		

2

5 (10)

Helig Birma		 13

30 (15)

Maine Coon		

6

24 (8)

Neva Masquerade		

1

3 (0)

Norsk Skogkatt		 11

42 (41)

Perser/Exotic		

9

24 (16)

Ragdoll		

3

10 (29)

Sibirisk Katt		 11

45 (11)

Sphynx		

2

7 (7)

* Förra årets siffror står inom parentes.
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Ägaren till katt som erhåller titeln BÄST I NORR (vinnare totalt), får ett presentkort på en fri utställningsavgift i vardera av deltagande klubbars utställningar
under året. 2003 inrättades dessutom ett vandringspris.
Vinnarna presenteras på Björkstakattens vårutställning. Björkstakattens medlemmar gjorde bra ifrån
sig under 2014 och tog förstaplatserna i kategori 2, 3
och 4 samt det åtråvärda totalpriset.
Mer information på: www.bastinorr.se
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ÖVRIGA AKTIVITETER
BJÖRKSTAKATTEN 30 ÅR!

KATTUPPFÖDARKURS

Årets firande inleddes med presentation av klubbens
omgjorda hemsida. Nya A3-affischer med information om klubben trycktes och sattes upp runt om i
Umeå. Små, runda dekaler samt tygpåsar med klubbens logga togs fram, delades ut och såldes.

Med start i januari genomfördes under våren en
studiecirkel för elva erfarna, nya och blivande uppfödare. Denna gång användes Ylva Stockelbergs bok
”Kattuppfödning – avel och genetik” som studiematerial.

Sara Björk och Gerd Andersson sammanställde en
utställning om Björkstakattens första 30 år i ord och
bild. Den presenterades sedan på vårens kattutställning. De skrev även en historisk exposé till hemsidan.
Från Ullas konditori beställdes 100 specialdesignade
jubileumsbakelser, som snabbt gick åt i serveringen
på den internationella kattutställningen.

MEDLEMSLOTTERI
Som en del i årets jubileumsfirande lottades varje
månad ut presentkort á 100 kr bland medlemmarna.
Vinnare blev:
Januari Februari Mars April Maj Juni -

Alexandra Alseryd, Umeå
Gunilla Forsgren, Hörnefors
Johanna Bergman, Umeå
Ann-Christin Rönnlund, Tavelsjö
Magnus Fransson, Säffle
Åsa N Lindgren, Obbola
Annelie Nyberg, Vännäs
Juli IngaLill Ali El Hajj, Umeå
Sandra Nilsson, Umeå
Augusti Erik Edlund, Umeå
Birgitte Mårdholt, Knivsta
September - Anders Björk, Umeå
Patrik Wikberg, Ånäset
Oktober - Anita Larsson, Umeå
Swen Tjäderborn, Umeå
November - Gunnel Lindehall, Lycksele
Camilla Collin Hansson, Umeå
1:a advent - Ewa Lahti, Umeå
2:a advent - Hellis Mohlin, Umeå
3:e advent - Mikael Martin, Örnsköldsvik
4:e advent - Simon Hahlin, Hörnefors

DJURAMBULANSEN
Den 29 januari kom ett par ambitiösa djurvänner på
besök till klubben. De berättade om hur de samlar in
pengar till en egen Djurambulans för Umeåregionen.

FOTOKURS
Klubben anlitade denna vår fotograf Åke Andersson
att leda en uppskattad kurs i kattfotografering. Vid
första mötet den 18 februari fick de tio deltagarna
öka sina teoretiska fotokunskaper. På andra träffen i
mars provade alla på praktisk studiofotografering av
sina egna katter.
De tio bästa bilderna förstorades och plastades in
för att senare visas på Stora Nolia.

Undervisning i kamerakunskap och fototeknik. Foto: Susanne Tiger.
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ÅRSMÖTE
Söndag 22 februari kl 14.00 hölls årsmöte i
klubblokalen. 28 medlemmar var på plats.
Årsmötet klubbade för andra och sista
gången genom ändring av § 27 i stadgarna
gällande motionsförfarande.
Bokslutet godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Samtliga ledamöter och
suppleanter omvaldes till styrelsen. Mötet
avslutades med kaffe, te och en delikat
smörgåstårta.

RASKATTVISNING (II)
Den 26 februari fylldes klubblokalen helt av såväl
medlemmar som andra nyfikna som ville veta mer
om de populära semilånghårsraserna. Uppfödare
visade upp och berättade om Ragdoll, Maine Coon,
Norsk skogkatt, Maine coon och Sibirisk katt.
Fika, frågestund och kattklappning stod också på
programmet.

Den 19 mars kom sex nya utställare, och ännu fler
erfarna, för att gå igenom vad en kattutställning
innebär. Bland annat diskuterades vad man ska ha
med sig, vilka regler som gäller och hur man vet att
katten ska fram för bedömning.

SVERAKS ÅRSMÖTE
Björkstakatten representerades av Maria
Laestander och Sven-Arne Jansson på
SVERAKs årsmöte den 21-22 mars I Upplands-Väsby.

KATTSEX
Björkstakatten och Agria
bjöd in till en temadag
om kattens fortplantning söndag den 1 mars
kl 10.00-17.00 på hotell
Björken. Veterinär och
kattuppfödare Marie-Louise Almbjelke föreläste.
23 deltagare kom på en
lärorik och lyckad dag om
parning, dräktighet, och
Kerstin Tjäderborn med sin
förlossning.
ragdoll.

MOTIONSMÖTE
Den 5 mars samlades några intresserade medlemmar för genomgång av årets handlingar och motioner inför SVERAKs årsmöte.
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NYBÖRJARE PÅ UTSTÄLLNING

På årsmötet presenterades den nya, moderna hemsidan, som blir en del i firandet
av att SVERAK fyller 60 år 2015. Förbundet
lägger detta år ner mycket arbete på FIFe
World Show i Malmö, som blev den första
världsutställningen i Sverige.

HJÄRT- OCH NJURSCANNING
Klubben lånade ut sin lokal åt veterinär
Lennart Nilsfors i samband med hans
besök i Umeå. Han ultraljudsscannar hjärtan och
njurar på katter med hälsoproblem, men även helt
friska katter som behöver testintyg för att kunna
användas i avel. Detta år besökte han klubben den 4
februari, 18 mars, 6 maj, 17 juni, 23 september och 4
november. BJK:s medlemmar erhöll 100 kr rabatt på
scanningspriset. Dessa välbesökta kvällar lockade
även långväga besökare från t ex Tärnaby, Lycksele
och Vindeln.
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UTSTÄLLNINGSHELG 18-19 APRIL
Årets internationella kattutställningar, som var nummer 36 och 37 i ordningen, ägde rum den på T3-Center. Utställningskommissarie var Maria Laestander.
Dan Burman, Erika Blomqvist, Eva Lindvall och
Sven-Arne Jansson utgjorde tillsammans med henne
ledningsgrupp för arrangemanget. Inbjudna domare
var Dorte Kaae DK, Veikko Saarela FI, Anne Veland
NO, Karl Preiss NO, Olga Komissarova EE, Raymond
Alessandro Saetre NO, Vladimir Isakov BY samt Michael Edström SE.
På lördagen visades 296 katter (310 anmälda), på
söndagen var antalet 269 (288 anmälda). Detta är en
ökning sedan 2014.
På lördagens arrangerades en uppskattad Brittspecial med 36 deltagande katter. Anne Veland, Veiko
Saarela och Vladimir Isakov utsåg Bäst I Ras samt
bästa huvud, svans, ögon, öron och päls.

ATT RESA MED KATT
Den 7 maj var klubblokalen välfylld inför kvällens
tema ”Att resa med katt”. Till och med Sveriges Radio och VästerbottensKuriren (se sidan 13-15) intresserade sig för ämnet.

Kattbedömning på årets utställning. Foto Maria Westling.

Styrelsen delade ut korta enkäter till utställare och
besökare. Från besökare efterfrågades mer information om de olika kattraserna samt bättre utbud i
form av mat i cafeterian. Från utställare efterfrågades framför allt tidig hemgång.

VÅRFEST

Kvällen inleddes med att Mikael Lindgren, BJKs kassör redogjorde för Jordbruksverkets regler och lagar
för transport av katt. Mikael berättade om hur kattens resa kan bli så säker och bekväm som möjligt.

Den 13 juni samlades Björkstakattens medlemmar
och inbjudna gäster för en vårfest i en kvarterslokal
på Västra Ersboda. Den goda maten var en buffé från
ICA Mariehem.

Marie Karlsson, ägare av Umeå Kattpensionat,
berättade hur en husbil kan anpassas för katter på
resa. Vi fick förstås även veta hur alternativet att
lämna katten på kattpensionet fungerar.

KATTSNACK

UTVÄRDERINGSMÖTE
Drygt 20 medlemmar träffades den 21 maj för att
utvärdera årets internationella kattutställning.
Tack vare fler anmälda katter och fler besökare gick
utställningen med plus. Som alltid uppstod några
smärre komplikationer under helgen; t ex elavbrott
i fiket och någraluckor i bemanningen. Men på det
hela taget var helgen lyckad med nöjda deltagare
och gäster.

En del torsdagar håller vi klubblokalen öppen, bjuder
på fika och ägnar kvällen åt fritt kattprat. Vi berättar
om våra älskade katter, deras upptåg, eventuella
avelsplaner, tipsar om nya foder, skryter om utställningsframgångar mycket annat.
Inte sällan dyker det upp en och annan klubbkatt
dessa kvällar. Det är ett utmärkt sätt att träna katten
i bilåkning, miljöombyte och vänja den vid att bli
hanterad av främmande människor.
Årets kattsnackkvällar ägde rum den 22 januari, 12
mars och 19 november.
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4 aug: S*Sheltieblue Ragga P’Vooppi, ragdoll.
5 aug: CH S*Silverspirit’s Lunar Eclips, bengal.
6 aug: Exotic S*Degerlidens Zuni Kokko och maine
coon Ulsan’Ora Absinthe Superieure.
7 aug: S*Tarjei’s Deep Water, abessinier.*
8 aug: PR IC S*Kickelimickens First Lady, brittisk
korthår.
9 aug: Huskatten Freja.
Informationsbord på Stora Nolia.

STORA NOLIA
Björkstakatten ställde upp ett stort tält på Noliamässans ungdomsdel, fyllde tältet med tålmodiga katter
och deras pratsamma ägare den 1-10 augusti. Massor
av besökare fick se massor av katter, ställde massor
av frågor och fick massor av svar!
Varje dag tävlade de närvarande katterna om titeln
”Dagens Björkstakatt”. Vinnare blev:
1 aug: CH NO*Fumapusene Rafiki, helig birma.
2 aug: SP S*Milda ma Tildes Kung Videung, norsk
skogkatt.
3 aug: SP S*Milda ma Tildes Astro Adamo, norsk
skogkatt.

* AbSolut Kattklubb tog hand om den dagen, i deras
tävling korades en agilitymästare.

EN BRA BILD
KAN ALLTID BLI BÄTTRE
Som ett komplement till årets två fotokurser höll
fotograf Åke Andersson även i en kurs i digital
bildbehandling. Vid två träffar den 1 och 22 september fick de nio deltagarna lära sig att ta vara på sina
bilder, hur man rätar upp och beskär bilden, hur man
skärper och balanserar färger och nyanser mm.

IDÉKLÄCKARTRÄFF
Tolv påhittiga personer möttes den 3 september
och skrev ihop en lista med förslag på aktiviteter för
klubben. Några exempel var diplomeringscirkel, föreläsningar om t ex tarmparasiter, kattgenetik eller
pälsvård, fotovisning från WW Malmö, kattcafé till
våren t ex utanför och inne i klubblokalen, fler små
kattvisningar och nya rasfoldrar till utställningen
2016.

FOTOKURS - IGEN
Vårens uppskattade fotokurs upprepades under
hösten, även då med Åke Andersson som ledare. Nio
deltagare träffades den 15 september och 3 oktober.

Åke, som själv betecknade sig som hundmänniska, lärde
sig nog också en hel del om katter som fotoobjekt och
sällskapsdjur under årets kurser. Fotot av Åke och Titus är
taget av Susanne Vikström.
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RASKATTVISNING (IV)
Den 17 sept visades de slanka och eleganta siamesoch orientalraserna upp på klubblokalen.

STUDIEBESÖK KATTPENSIONAT
Söndag 27 september samåkte åtta medlemmar till
Dalkarlså för en trevlig och intressant dag på Umeå
Kattpensionat. De fick se pensionats nya, fina byggnader och möta värdinnan Marie Karlsson, som både
bjöd på gott fika och solsken.

TEMA: KATT
Lördag 10 oktober samlades ca 40 personer – även
icke medlemmar – på Studiefrämjandet i Umeå på
höstens föreläsningsdag.
Etolog Anna-Maria Svedberg, Härnösand, redogjorde inledningsvis för innekattens grundbehov. Efter
lunch tog veterinär Gertrud Burman, Skellefteå,
över med en föreläsning om vanliga hälsoproblem
hos katter; njurar och urinvägar, tänder, fetma samt
den äldre katter sjukdomar.
Efter fikapausen fick vi många tips och idéer om aktivering och miljöberikning för katten av Anna-Maria
Svedberg. Spaning, vila, gömställen, matstunden, stimulans av alla sinnen, spana, smyga, jaga och fånga,
social samvaro – allt höjer innekattens livskvalitet.
Ett samarrangemang med Agria Djurförsäkring och
DjurMagazinet.

Utegård på Umeå Kattpensionat.

HÖSTMÖTE
Eventuella motioner till SVERAKs årsmöte ska skickas in redan 1 december året innan de kan behandlas.
Därför har BJK ett möte (förutom årsmötet) som ger
medlemmarna möjlighet att formulera och föreslå
ändringar i stadgar och regler. Den 29 oktober ägde
årets höstmöte rum, men inga motioner skrevs.

DIPLOMERINGSKURS
Den 10 november hölls ett uppsamlingsmöte inför
vinterns studiecirkeln om SVERAKS uppfödardiplomering. Åtta anmälda deltagare kommer att träffas
ungefär varannan vecka, och sex av dem kan sedan
göra diplomeringstestet. Kursledare är Ann-Christine Burman och Sara Björk.

KATTENS DAG
Kattens Dag-firandet på Djurmagazinet 28 november
blev en riktig folkfest! Affären hade flera specialerbjudanden, även tipsrunda, Djurskyddet, Djurambulansen etc fanns på plats.
Björkstakatten stod för visning av ca 20 olika katter. På samma sätt som 2014 tävlade de närvarande
BJK-katterna om fyra ärorika titlar. Lina Jonsson från
Djurskyddet valde tillsammans med Anders Fjällström ut årets vinnare enligt nedan.
Anna-Maria Svedberg, foto Kristin Stenmark.

Årets gentleman: Gallardo, norsk skogkatt, Viktoria
Sandlund.
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Årets primadonna: Tara, oriental, Annie Lundström.
Årets busfrö: Sally, abessinier, Kristin Stenmark.
Look-alike: Kerstin Wedin med Svea, huskatt.
Besökarnas egna favoriter:
1:a Bisera, neva masquerade, Patricia Norrman.
2:a Kung Videung, norsk skogkatt, Agneta Nilsson.
3:a Elise, bengal, Linn Jonsson.

FIFE WORLD SHOW
Den 3 december samlades ett tiotal medlemmar för
att se på Alexandra Krainers och Sara Björks foton
från FIFe World Show i Malmö i höstas. De som inte
hade möjlighet att själva åka dit fick en god inblick i
arrangemangets stämning och genomförande.

JULFEST
35 personer i alla åldrar möttes lördag den 12 december i en kvarterslokal på Ersboda för att umgås, äta
gott julbord och trivas tillsammans.

Publikens favoritkatt blev Bisera, av rasen neva masquerade, ägare Patricia Norrman. Foto: Kristin Stenmark.

Styrelsen vill tacka för förtroendet under det gångna året.
Vi ser fram emot ett spännande 2016 med
nya och gamla medlemmar!
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