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Framsidan:
”Det här är en bild som talar direkt till mig. Vad är mer kattsommar än att få klättra i träd när man är katt? Här gör kompositionen med det förgrenade trädet att blicken sugs in mot
den i övrigt ganska väl kamouflerade kattens intensiva ögon och
markerade nos. Skärpan ligger där den ska på ögonen.”

Motivering av Åke Andersson om Liza Bohmans
vinnarfoto i sommarens fototävling. Se även sidan 8.

Text och layout: Kristin Stenmark
Foton: Liza Bohman, Tony Andersson, Katja Löfling,
Åke Andersson, Alexandra Krainer och Karin Lidvall m fl.
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BJÖRKSTAKATTEN
BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING

BJÖRKSTAKATTENS KATTFOND

Björkstakatten (BJK) grundades 1985 i Umeå och
är en av drygt 40 klubbar runt om i landet som är
anslutna till Sveriges Kattklubbars Riksförbund
(SVERAK). SVERAK i sin tur ingår i det internationella
förbundet Féderation Internationale Féline (FIFe).

År 2000 grundades Björkstakattens kattfond. Bidrag
ur fonden lämnas i första hand till stöd för 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.

Djurskyddet har fått låna klubblokalen utan kostnad.

SAMARBETSAVTAL
Björkstakatten har under året haft ett samarbetsavtal med SuperCat Sweden. De har exponerats på
klubbens hemsida i utbyte mot tävlingspriser och
medlemsrabatt.

KLUBBLOKAL
Björkstakatten har en klubblokal på Västra Idrottsallén 4C. Lokalen ligger i Hagaborgs äldrecentrums
källare, i andra flygelbyggnaden. Hiss ner till källaren
finns vid äldreboendets huvudentré. Björkstakatten
hyr även en förrådslokal för utställningsburar, bord
m m i samma fastighet.
Flera kvällar i månaden brukar klubben arrangera
olika möten och föredrag i lokalen. Detta år förhindrade Covid-19 till stor del dessa träffar.
I november 2020 meddelade Bostaden AB att klubben blir av med lokalerna i Hagaborg 31 augusti 2021,
eftersom huset ska rivas. Pernilla Helmersson och
Dan Burman har fått i uppdrag av styrelsen att söka
efter förslag till nytt förråd och ny möteslokal.
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FUNKTIONÄRER
STYRELSE 2020

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Styrelsen har under året haft elva ordinarie möten
och ett extramöte (lokalfråga).

Avelssekreterare

Anna Franklin

Medlemsansvarig

Eva Lindvall

Utställningssekreterare

Birgitta Forsberg

Webmaster

Anders Fjällström

Ordförande

Susanne Vikström

Vice ordförande

Sven-Arne Jansson

Sekreterare

Kristin Stenmark

Kassör

Eva Lindvall

WEBBPLATS

Ledamot

Gerd Andersson

Ledamot

Ann-Christine ”Anci” Burman

Ledamot

Anders Fjällström

Björkstakattens webbplats har adressen
www.bjorkstakatten.se . Den har under året haft i
medeltal 30 besökare per dag, med en topp på 444
besökare den 3 maj. Vilket är fler än under 2019.

Ledamot

Åsa Liljendahl

Ledamot

Karin Lidvall

Suppleant

Veronica Framell

Suppleant

Camilla Liljendahl

VALBEREDNING
Maria Laestander (sammankallande), Pia Troberg
samt Tia Norrgård.

REVISOR
Johnny Sandström.

AKTIVITETSGRUPP
Björkstakattens aktivitetsgrupp har under året
bestått av Kristin Stenmark, Ann-Christine Burman,
Sara Björk, Karin Lidvall och Marie Brandberg.

DIGITALA MEDLEMSBREV
Susanne Vikström sammanställer klubbens digitala
medlemsbrev, som har skickats ut tolv gånger under
året. Som bilaga till ett av vårens utskick skickades
en presentation av styrelsemedlemmarna.

SOCIALA MEDIER
Klubben har en öppen facebook-sida som heter
Björkstakatten med 832 personer (788 förra året)
som gillar sidan och 873 som följer den. Ansvariga
för Björkstakatten - om BJK för allmänheten - är
Susanne, Eva och Anders.
Björkstakatten driver även en sluten facebook-grupp
enbart för medlemmar. Gruppen Björkstakatter,
har i dagsläget 124 medlemmar (135 förra året).
Facebookgruppen Björkstakatter är nu rensad från
icke medlemmar och har nystartats av Susanne och
Kristin i samråd med Alexandra Krainer. Ansvariga
för Björkstakatter – mötesplats för medlemmar – är
Susanne, Kristin och Anci.
Dessutom finns klubben på Twitter, twitter.com/
bjorkstakatten.
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MEDLEMMAR
MEDLEMSANTAL

FÖRMÅNER

BJK hade vid årets slut medlemmar enligt nedan.

Klubbens medlemmar får vara med gratis eller till
rabatterat pris på föreläsningar och kurser som
klubben ordnar. De har möjlighet att lägga ut foton
på sin katt samt annonsera om kattungar, avelshanar
etc på webbsidan. De får klubbens digitala nyhetsbrev samt behörighet till fb-gruppen Björkstakatter.

2019

2020

Huvudmedlem

227

235

Familjemedlem

25

21

Stödmedlem

3

2

Hedersmedlem*

4

3

259

261

Totalt

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

AVGIFTER 2020
Medlemsavgifter har under året varit:

Medlemmar erhöll under året rabatt vid köp hos
webbutiken SuperCat Sweden: supercat.se . Fotograf David Nordlund gav klubbens medlemmar 10 %
rabatt på fotograferingar.
Medlemskapet i SVERAK via Björkstakatten ger
behörighet att få ställa ut katt på samtliga FIFes internationella utställningar, rabatt på kattförsäkring
hos Agria, på samtliga SCANDIC-hotell i Sverige samt
rabatt på LANGFORDs gentester.

Huvudmedlemskap

350 kr

Familjemedlemskap

110 kr

MEDLEMSVÅRD

Juniormedlemskap

250 kr

Stödmedlemskap

150 kr

Björkstakatten har lyckats vända den nedåtgående
medlemstrenden. Klubben arbetar för ökad synlighet bland allmänheten genom bl a annonsering och
utåtriktad verksamhet.

Huvud-, junior- och familjemedlem är via klubben
ansluten till Sveriges Kattklubbars Riksförbund –
SVERAK. Huvud- eller juniormedlem får sex nr/år av
SVERAKs förbundstidning Våra Katter.

SVERAK erbjöd även under 2020 medlemsskap via
dem i valfri klubb till kampanjpris 250 kr för nya medlemmar. Kampanjen gav BJK 22 nya medlemmar.

Husse Tony Andersson berättar att hans skogkattter
trivs med Tre Ponti-selar, i samband med en tipstråd
på ”Björkstakatter” om katter på promenad.
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AVELS- & UTSTÄLLNINGVERKSAMHET
KATTUPPFÖDNING
Nya stamnamn

BÄST I NORR

Magnus Nordström SE*Hjortronmyren´s

Tävlingen drivs i samarbete mellan Norrlandsklubbarna; Björkstakatten, Hälsingekatten, Medelpads
kattklubb, Norrskenskatten, Solkatten och Sundsvalls kattklubb. Tävlingen är öppen för klubbarnas
medlemmar.

Ann-Mari Olse´n

SE*Hällskärskatten

Henrik Ryman o Emil Eriksson

SE* Celestial Paws

Nathalie Wiberg

SE*Purr Friend´s

Kelly Withers

SE*Kelkels

SVERAKs uppfödardiplomering
Katja Löfving, Gunilla Forsgren och Johanna Nordlund,
Margareta Styrke, Nathalie Wiberg och Carin Nilsson.
Huskattsbevis
Anna Burman

Eftersom det inte arrangerades några kattutställningar i norra Sverige under året, utsågs heller inga
vinnarkatter. Bäst i Norr återupptas förhoppningsvis
2021.
Anders Fjällström är ansvarig för webbplatsen –
www.bastinorr.se - med fler detaljer.

Bravo

Registrerade kattungar
40 (44)* av klubbens uppfödare har haft en eller
flera kullar under 2020. Under året har 71 (67) kullar
med sammanlagt 274 kattungar registrerats.
ras

kullar

ungar -20

ungar -19

Abessinier

0

0

(3)

Bengal

6

16

(8)

Brittiskt korthår

8

33

(6)

Bombay

1

5

(0)

Burma

4

14

(6)

Cornish Rex

1

1

(5)

Devon Rex

2

6

(10)

Egyptisk mau

0

0

(4)

Helig Birma

3

8

(17)

Maine Coon

7

31

(13)

Norsk Skogkatt

8

39

(39)

Ocicat

0

0

(6)

Perser/Exotic

2

6

(5)

20

74

(91)

9

41

(42)

Ragdoll
Sibirisk Katt

* Förra årets siffror står inom parentes.
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Devon rexungarna SE*Lovling Nest III Belle
och III Rachelle. Uppfödare Katja Löfling.
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ÖVRIGA AKTIVITETER
DIPLOMERINGSKURS

ÅRSMÖTE & MEDLEMSFEST

Den 28 januari hölls den sista ordinarie träffen i diplomeringskursen som startade 22 oktober 2019.
Susanne Vikström ledde studierna med möten
ungefär varannan vecka, och fem av de åtta kursdeltagarna genomförde senare under 2020 SVERAKs
diplomering för uppfödare.

Söndag 22 februari kl 14 hölls klubbens årsmöte
med 28 medlemmar närvarande i en kvartersgård
på Trattgränd. Bokslutet godkändes och styrelsen
beviljades ansvarsfrihet. Susanne Vikström valdes
till ny ordförande i föreningen. Maria Laestander och
Arne Lahti avtackas med gåvor från DUO. Katarina
Johansson Strandberg (inte närvarande) fick sin
avtackningspresent senare.

ÖPPET HUS
Den 30 januari hade klubben Öppet Hus för att särskilt välkomna nya medlemmar samt andra som är
nyfikna på vår verksamhet. Femton personer närvarade under kvällen, varav två nya medlemmar.

En medlemsfest arrangerades i samma lokal efter
årsmötet, där 34 medlemmar och 2 barn bjöds på
grilltallrik från ICA Mariedal eller vegotallrik från
Rost. Mycket trivsamt!

MOTIONSMÖTE
Åtta medlemmar dök upp den 5 mars för att diskutera skrivelse, motioner samt andra handlingar inför
SVERAKs årsmöte 21-22 mars.

COVID-19
I mars slog coronapandemin till på allvar i hela Europa. Även om Sverige inte tillhörde de länder som
hade striktast restriktioner stod det snart klart att
det skulle bli omöjligt för Björkstakatten att genomföra årets aktiviteter som planerat.

KATTAVEL OCH GENETIK

RAPPORT FRÅN SVERAKS ÅRSMÖTE

Ylva Stockelberg besökte Umeå lördag den 15 februari för att föreläsa en hel dag om kattens genetik.
Hon pratade om nedärvning, färg/mönster, defekter,
DNA-test, EMS-systemet, inavelsgrad, antal hanar i
avel etc.

SVERAKs årsmöte coronaanpassades och sändes
digitalt den 21-22 mars. Anders Fjällström, Sven-Arne Jansson (delegater BJK) och Maria Laestander
(SVERAKS valberedning) deltog online från vår
klubblokal. Ombuden skrev efteråt en rapport från
mötet till medlemmarna.

Föreläsningen ägde rum i en kvarterslokal på Stävgränd. 52 betalande deltagaravgiften på 100 kr inkl
smörgås, ca 47 kom. Ett lyckat arrangemang i samarbete med Burmaklubben och Svedea kattförsäkring,
med nöjd publik och föreläsare.

Annette Sjödin valde att avgå från sitt uppdrag som
förbundsordförande efter 23 år. Eva Porat valdes till
ny förbundsordförande. Beteckningen på katter i
klass 12 ändras från ungdjur till kattunge. Allt fler registreringar i förbundets IT-system kan, och kommer
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att kunna, göras online med inloggning via bank-id.
T ex id-nummer, kastrering, ägarändring, huskatter,
kullregistrering och uppladdning av intyg.

HJÄRT- OCH NJURSCANNING
Klubben lånade som vanligt ut lokalen åt veterinär
Lennart Nilsfors som ultraljudsundersöker hjärtan
och njurar på katter. 2020 besökte Nilsfors klubben
den 29 januari, 11 mars, 25 juni, 24 september och 5
november. Naturligtvis krävdes coronaanpassing
även här; Väntetid i egna bilen, inringning av folk allt
eftersom, inga stolar, ingen kaffeservering, upprepad sprittorkning etc.

SAVANNENS KATTER
Åke Andersson bjöd på digital fotovisning via skype
den 4 maj. De fantastiska bilderna var från Kruger
National Park i Sydafrika. Vi fick möta de stora katterna, men också många andra spännande djur. Tio
imponerade medlemmar var med, varav en boende i
Östersund.

Klubbens medlemmar erhöll 100 kr rabatt på scanningspriset. Från 25 juni infördes en anmälningsavgift på 100 kr/ägare för att klubben tillhandahåller
lokal och service.

UTSTÄLLNINGSHELG 18-19 APRIL
Årets internationella kattutställningar planerades att
äga rum på Nolia. Styrelsen och medlemmarna arbetade entusiastiskt med organisation och upplägg
i en ny lokal. Burmaklubben bjöd in till en Breed-BIS.
Anmälningarna strömmade in.
Dessvärre tvingade coronapandemin och restriktioner gällande antal deltagare vid sammankomster
och offentliga tillställningar klubben att ställa in
utställningen. Allt i syfte att begränsa smittspridningen. Detta kom även att gälla samtliga kattutställningar i Sverige efter februari.
Planering pågår med förhoppning om att pandemin
ska ge vika så att det blir möjligt att arrangera en
utställning 2021. Helgerna 8-9 maj och 14-15 augusti
2021 är preliminärt bokade och godkända av FIFe.

ANDRA INSTÄLLDA EVENEMANG
Träff för nya utställare, kurs i kattagility mm fick ställas in på grund av covid-19. Styrelsen och aktivitetsgruppen övergick till att hålla sina möten digitalt,
eller ibland utomhus.

DIGITALT KATTSNACK
Sex deltagare hade en trevlig pratstund kring varierande ämnen torsdag den 14 maj. Vårt första – men
inte sista – digitala kattsnack.

FOTOTÄVLING: KATTSOMMAR
Medlemmarna uppmanades i juni att skicka in tävlingsfoton med sommarkänsla och minst en katt på.
Fotograf Åke Andersson valde ut vinnarna och skrev
utförliga motiveringar av sina val. 14 fina bidrag var
med och tävlade.
Guld: Liza Bohman
Silver: Monika Forsberg Lind
Brons: Alexandra Krainer
Omnämnande: Anders
Fjällström och Sara Björk
Förstapris var en kattbur
från Agria, övriga vann tygväskor med liten överraskning från Supercat.
Alexandra Krainer vann tredjepriset med detta foto.
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Sibiriska katten Miss Charmine med matte på kattpicknick - Uppstartsmöte via zoom - Kursbok i cirkeln ”Förstå din katt”.

KATTPICKNICK ETT
20 personer och 7 katter kom till Paviljongen vid
Umeå universitet den 23 augusti. Mycket trevligt, tills
åskan började mullra och träffen avslutades tämligen
hastigt efter ca en timme.

UPPSTARTSMÖTE
Den 3 september startade vi upp hösten med ett
digitalt möte via zoom. 14 medlemmar deltog, varav
ett par boende i Storuman. Åtminstone en fördel
med pandemin: Att även medlemmar som bor långt
bort har möjlighet att vara med.

KATTPICKNICK TVÅ
Den 13 september deltog 24 personer och minst
10 katter på picknicken. Det var soligt men blåsigt
väder. Trivsam samvaro. En fotograf från VästerbottensKuriren dokumenterade vår träff, se sidan 11.

FÖRSTÅ DIN KATT
Den 5 oktober startades en digital studiecirkel som
utgår från Bo Söderströms bok ”Hur tänker din
katt?”. 14 deltagare anmälde sig från hela landet. Cirkelledare är Kristin Stenmark och Susanne Vikström.
Vi läser ett kapitel och filmar/fotar våra egna katter
mellan träffar ca varannan vecka. På zoommötena

diskuterar vi sen dagens ämnen, delar med oss av
erfarenheter och visar våra katters beteenden, kattanpassningstips i våra hem mm. Cirkeln pågår t o m
januari månad 2021.

KATT OCH HÄLSA - OM KATTENS
KOST FÖRR OCH NU
Den 15 oktober träffades tolv medlemmar för en digital kväll med näringslära och färskfoder i fokus. Föreläsare var Ingela Janlert, kost- och hälsorådgivare
sedan 20 år, med fokus på hundar och katter de sista
fem åren hos Real färskfoder. Medlemmarna erbjöds
efteråt rabatt på foderbeställning.

KATTSNACK: IMPORTERA KATT
18 deltagare ville den 22 oktober veta mer om hur
man går tillväga för att importera en katt. Ett varmt
tack till Alexandra Krainer och Camilla Eriksson som
delgav oss sina erfarenheter och guidade oss bland
regelverk, intyg och förhållningssätt till pandemin.

KATTER FÖR KIDDIES
Björkstakatten samordnade en gemensam bokbeställning från Ylva Stockelberg på några av hennes
böcker. De flesta beställde boken Katter för kiddies
till ett specialpris på 30 kr.
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BARA FÖR ATT MAN KAN
- SKA MAN?
Den 12 november höll Patric Ragnarson en etikföreläsning online från Östersund där han belyste en del
av de dilemman man kan ställas inför som ägare till
ett svårt skadat eller allvarligt sjukt djur. Patric har
arbetat inom svensk djursjukvård under drygt 30 år.
25 nöjda åhörare. Denna kvälls tema nådde ut bredare än vanligt, bl a till tre icke-medlemmar.

KATTEN OCH LAGSTIFTNINGEN
Den 26 november samlades 16 personer på skype för
att lyssna till Länsstyrelsens djurskyddshandläggare
Anna Sondell och Chatarina Dahlgren. De informerade om sitt uppdrag, de nya djurskyddsreglerna, vad
de innebär för oss och hur klubben kan informera
sina medlemmar och uppfödare.

KATTENS DAG
Lördag 28 november planerades en liten kattvisning
med informationsbord på Granngården. Tyvärr förvärrades coronaläget så allt fick ställas in.
Istället efterlyste klubben kattfoton på sin öppna facebooksida i syfte att fira och uppmärksamma våra
underbara katter. 31 bidrag hann inkomma innan
tråden stängdes och en vinnare lottades fram. Det
blev Per Jonasson och ToleCoons Prins Caspian som
vann en transportbur från Agria. Grattis!

KATTSNACK: UPPFÖDARE
En anspråkslös pratstund ordnades den 3 december
via zoom om vad det innebär att föda upp katter
under en pandemi. Tio personer utbytte erfarenheter och visade upp gulliga kattungar. Det var en
uppskattad kväll med bland annat diskussion om
kattungeleveranser och besök av kattungeköpare
under pandemin.
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Maine coonen ToleCoons Prins Caspian, äg Per Jonasson.

LUCIA- OCH JULFIKA
Året avslutades den 10 december med kattprat online med en lussekatt i ena handen. Efter inloggningsproblem i början så deltog till slut fem personer.
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TIDNINGSKLIPP 2020
Hösten 2020 arrangerades två uppskattade
picknickar utomhus för katter och kattfolk.

Styrelsen vill tacka för förtroendet under det gångna året.
Vi ser fram emot ett spännande 2021 med
nya och gamla medlemmar!
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