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ALLMÄN INFORMATION OM
BJÖRKSTAKATTEN
Björkstakatten (BJK) grundades
1985 i Umeå och är en av drygt 50
klubbar runt om i landet som är
ansluten till Sveriges Kattklubbars
Riksförbund (SVERAK) som i sin
tur är ansluten till det europeiska
förbundet Féderation
Internationale Féline (FIFe).
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 bl a utställningar och
klubbverksamhet vill vi vidga
intresset och förståelsen för
katten som husdjur.

KLUBBLOKAL
Björkstakatten flyttar nu till en ny
klubblokal på Västra Idrottsallén
4 C, i källaren i andra flygeln i
Hagaborgs Äldrecenter. Vi har
telefon- och besökstid där på
torsdagar mellan kl 19.00 och
21.00. Vi har dock inte öppet
helgdagar eller under
sommarveckorna 25-33.
Där finns ett litet bibliotek med
böcker om katter, kattidningar
och videofilmer. Välkommen att
läsa i lokalen eller låna hem det
som intresserar. Kom gärna förbi
eller ring oss på telefon:
 090-13 86 18.

BJK PÅ INTERNET
Titta in på vår hemsida! Adressen
är:
www.bjorkstakatten.nu
Vi har dator i klubblokalen för
den som inte har tillgång till
Internet men är intresserad av att
se hemsidan.

MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i BJK får du . . . rösträtt på vårt årsmöte (ej

stödmedlem). ställa ut din katt på
utställningar anordnade av
SVERAK-anslutna klubbar (ej
stödmedlem). rätt att registrera de
raskattungar som du föder upp
hos SVERAK (ej
stödmedlem). fyra nummer per år av vår
klubbtidning Klösbrädan. inbjudan till alla våra
arrangemang. visa upp din katt på våra
kattvisningar. billigare inträdesavgift på
många av våra aktiviteter. rabatt på kattförsäkring hos t
ex Agria. 10% rabatt på kattillbehör (ej
foder) och 10% rabatt på
kattsand (ej Ever Clean) på
Exotic Zoo 10% rabatt på kattsand (ej
Ever Clean) hos  Zoo-center. rabatt på bl a Brekkies kattmat
hos Västerbottens Lantmän i
Umeå.

OBS! Alla rabatter gäller vid
uppvisande av BJK-
medlemskort!
Observera även att BJK har ett
samarbetsavtal med Exotic Zoo,
som innebär att du som medlem
stöder klubben när du handlar där!
MEDLEMSAVGIFTER 2003
Huvudmedlem 280:-
(över 22 år)
 (Efter 1/7 140:-
Juniormedlem? 150:-
(t o m 22 år)
(Efter 1/7 75:-
Familjemedlem 100:-
Stödmedlem 100:-
SÅ BLIR DU MEDLEM
 Hämta ett inbetalningskort för

postgiro-inbetalning på
Posten. Fyll i ditt namn, din adress
och Björkstakattens
postgironummer:
488 11 41-8. I rutan där det står “Övriga
meddelanden” skriver du
vilken typ av medlemskap
inbetalningen gäller. Betala in summan. Inom kort får du ditt
välkomstpaket!

Om du vill veta mer om BJK -
kontakta oss:
Björkstakatten
Hagagården
Östra Kyrkogatan 20
903 36  UMEÅ
090-13 86 18
E-post: info@bjorkstakatten.nu

ORDFÖRANDE
Tommy Sjödin
Rosettvägen 30
904 41  Röbäck
090 - 221 45
ordf@bjorkstakatten.nu
VICE ORDF.
Ida Bodén
Skolgatan 121J
903 32  Umeå
090 - 19 29 53
idaboden@hotmail.com
KLUBBSEKRETERARE
Eva Lindvall
Lummerstigen 15
903 39  Umeå
090 - 13 67 47
sekr@tbjorksakatten.nu
KASSÖR
Lennart Degerliden
Kiselstråket 35
907 42  Umeå
090 - 19 12 58
lennart.degerliden@liberal.se
AVELS- & UTSTÄLLNINGSSEKR.
Kerstin Kristiansson
Skogsvägen 9
918 31  Sävar
090 - 981 43
utst.sekr@bjorkstakatten.nu
avel.sekr@bjorkstakatten.nu
LEDAMOT
Ethel Henriksson
Snipgränd 18
906 24  Umeå
090-18 91 71
ethel.henriksson@uh20.ac.se
LEDAMOT
Iva Edlund
Vinkelvägen 11
903 20  Umeå
090 - 12 93 57
erik@norrsken.nu
LEDAMOT
Kerstin Boström
Vargvägen 68
906 42  Umeå
090 - 14 09 11
kerstin_bostrom@swipnet.se
LEDAMOT
Eva Falck
Matrosvägen 3
907 42  Umeå
090 - 19 37 52
familjen.falck@umea.mail.telia.com
SUPPLEANT
Linda Lundberg
Glädjens gränd 18
903 63  Umeå
090 - 14 86 66
l.lundberg@bonet.umea.se
SUPPLEANT
Kristina Eriksson
Utåkersvägen 48
914 92  Lögdeå
0930 -  303 75
erikcarlsson4@home.se

BJK:s STYRELSE 2003
KONTAKTPERSON
FÖR:
Hemsidan
Ansvarig utgivare

Klösbrädan
Hemsidan

Försäljning

Avels-& utställningsfrågor

Klösbrädan
Kattvisningar

Kattungeförmedling

Medlemsregister
Hemsidan

Kattvisningar

Klubbvärdinna
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Innehåll nr 1

Våra annonsörer: Agria,  Concremo
AB, Exotic Zoo,   Granngården,
ZooCenter

Ordförande har ordet

Omslagsbild: Publikens Favorit, Zink
(S*Kvarngårdens Silver Surfer), med
matte Maud Brodin. Foto: Katarina
Wilhelmsson

Min första ledarspalt…
… som ordförande väcker varma känslor inom mig.
Dessa ligger ganska nära i tiden, nämligen från
årsmötet och då speciellt på hur valet av mig till
denna position gestaltade sig. Enhälligt och med en
efterföljande spontan applåd, var stort för mig att få
uppleva.
Jag vill passa på att tacka för det förtroende jag
tilldelats och lovar er här och nu att förvalta detta på
bästa sätt som i förlängningen skall gagna alla
medlemmar och föreningens utveckling så långt det
är möjligt. Förhoppningen finns också att alla
medlemmar känner för att bistå mig och övriga
styrelsen i detta arbete.
Alla har vi katter, eller i vart fall nästan alla, och det
gemensamma intresset av dessa underbara varelser
till livskamrater oavsett ras skall vi Alla känna
samma värde i medlemskapet.
Det har varit och är fortfarande bråda dagar inför
Utställning 2003 där jag får nöjet att uppleva ett brett
engagemang. Jag vill ändå ta tillfället i akt att
efterlysa hjälp till transporter av material och insatser
för att bygga respektive riva utställningen.
I detta nummer av klösbrädan finns att läsa mer om
utställningen, hemsidan, årsmötesprotokollet,
presentation av styrelsen och mycket mer. Dessutom
som utlovat en offentlig ursäkt till Maria Stenberg…
Var rädda om varandra…
Tommy Sjödin
ordf@bjorkstakatten.nu

4 Anslagstavlan
5 Aktiviteter
6 BJK i Farten
9 Nu flyttar vi
10 Årsmötet
14 Styrerlsen 2003
17 Björkstakattens hemsida
18  Astma och  allergi
19 Lästipset
20 Nolia 2003
21  SVERAK Info
23 Veterinären svarar
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Anslagstavlan

Vill du läsa och recenseranågon bok ur BJK:s bibliotek?Känner du till någon bok somdu tycker att Björkstakattenborde köpa in? Hör av dig tillnågon i redaktionen

Vet du om att du som medlem i
Björkstakatten kan prenumerera billigare
på vår förbudstidning "Våra Katter". För år
2003 blir priset endast 150 kr. för sex
nummer. Betala in summan på BJK:s
postgiro 488 11 41 - 8 och ange på
talongen att det gäller prenumerationen.
OBS! Glöm inte heller ditt eget namn
och adress.

E-POST
Eftersom e-post är ett enkelt och smidigt
sätt att nå ut med information så vill vi att
alla medlemmar som har en e-postadress
hem eller till jobbet skickar den till klubblokalen:
info@bjorkstakatten.nu

Utställning på gång?
Kerstin behöver din utställnings-blankett
senast en vecka innan anmälningstiden går ut!Anmälningar till alla utställningar ska alltidskickas till den egna klubbensutställningssekreterare. Anledningen till dettaär att hon med sin signatur ska bekräfta attdu är medlem i klubben, och sen skicka vidaretill arrangerande klubb före anmälningstidens
utgång.
Observera
att det är SVERAK:s senast utgivnablanketter som gäller så kasta alla gamla! Nyablanketter kan antingen laddas ned frånSVERAK:s hemsida eller beställas frånkansliet
att även registreringsanmälan ochstamnamnsansökan skall gå via egna klubbensavelssekreterare och att kvittokopia skallbifogas.
att samtliga blanketter ska skickas till
resp. persons hemadress (se sid 2).

Du vet väl om att du kan skicka
in din utställningsanmälan via e-
post till Kerstin K? För att kunna
göra det behövs en fullmakt.
Blanketter och mer information
finns på BJKs hemsida http:/
www.bjorkstakatten.nuViktigt om du anmäler på detta
sätt är att du får en bekräftelse
från Kerstin att hon fått din
anmälan. Om inte, kontakta
Kerstin !!

Klubbtröjor och
T-tröjor i flera färger (blå, grön, svart) och
denimskjortor (blå), med BJK-tryck på
ryggen, finns till försäljning i klubblokalen.
T-tröjorna kostar 125 kr, skjortorna 275 kr.
Båda plaggen är av mycket bra kvalitet,
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Aktiviteter under våren 2003
29-30 mars - Björkstakattens utställning
Klubben anordnar sin 14:e internationella utställning denna helg. Mer information om utställningen
finns på sidan 24.

10 april - Raspresentation Helig birma
Den charmiga birman med de blåa ögonen visar upp sig och du kan ställa frågor till deras ägare.
Plats: Klubblokalen, kl  19.00.

10 maj - Invigning av nya klubblokalen
Invigning och Öppet Hus i den nya klubblokalen kl.10 - 17. På kvällen anordnas en fest i lokalen.
Anmäl dig till Tommy Sjödin. Se även sidan 9

14 juni - Chipmärkning
Ett tillfälle till för chipmärkning till reducerat pris anordnas om intresse finns. Se sidan 6.

2-10 augusti - Stora Nolia
Vi deltar även detta år vid Nolia-mässan genom att presentera BJK och visa upp våra katter. Se sidan
20.

Efterlysning
Klockan 18.00 på torsdag kväll den 2003-
03-27 träffas vi i utställningslokalen, BULA
Kontorsvarors före detta lokaler på
Formvägen 17, Ersboda, Umeå.
Då skall vi med gemensamma insatser, stora
som små, korta som långa bygga vår 14’e
Internationella Kattutställning som gått
under arbetsnamnet Utställning 2003.
Stolar, bord, burar skall placeras ut.
Domar/panelområde färdigställas likväl
som monterplatser för externa utställare
och området för cafeterian, sekretariat,

Nu är det nära… till bedömning!!
prisrum, lekhörna och lotteri.
Ljudanläggning, kaffebryggare kommer
att provköras och kanske Ethel får träna
på att värma upp några korvar J.
Hela fredagen finns det sedan utrymme
för finjusteringar. Du som känner att du
har möjlighet att bistå denna dag anmäl
det till undertecknad. Vägskyltar skall
under senare delen av dagen placeras ut
bland annat.
Tommy Sjödin, utställningsansvarig
070 321 84 01
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BJKi farten

Huskattvisning 6/2
Denna kalla torsdags kväll dök sju härliga huskatter upp.
Det var allt från långhår till korthår, svarta grå gula ja
man kan säja alla möjliga färger.  Det är väl det som är
tjusningen med huskatter att ingen är den andre lik.
Det var cirka 20 medlemmar som kom och lyssnade.  Jag
som huskattsägare uppskattade kvällen mycket. Det är
lärorikt både för mig och katten att fara på visningar.
Här till höger har ni en herre som var med på visningen.
Gandalf fiiz var namnet.
                                                            Elisabet Jonsson

Chip-märkning
Vid två tillfällen under vintern har alla BJKs medlemmar haft chansen att chip-märka sina katter till
ett reducerat pris, ett 50-tal katter har ID-märkts. Om det finns intresse kommer vi att anordna
ytterligare ett tillfälle, den 14 juni.
Från och med de 1 juli 2003 måste alla katter som används i avel vara ID-märkta.
För tillträde till utställning gäller att katter äldre än 10 månader ska vara märkta.
Vid SVERAKs styrelsemöte 7-8 december beslöts dock att ge generell dispens från
ID-märkningskravet för katter födda före 1 juli 1996 som ställs ut vid svenska
nationella och internationella utställningar. Dispensen gäller längst till den 1
januari 2007 och gäller ej katter som används i avel. Styrelsen beslutade också att
ge generell dispens från ID-märkningskrav för katter som ställs ut på intern
klubbaktivitet såsom klubbmästerskap och propagandautställning.
Vill du chip-märka din katt till ett reducerat pris? Kontakta då snarast
Kerstin Kristiansson, telefon 090 - 981 43 eller via e-post
kerstin@justcatnaps.com .
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Vårhälsningar frånTell Asmarorientaler och siameser
Ethel Henriksson090 – 18 91 71070 – 59 7 9 257tellasmar@hotmail.com
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BJKi farten
Kattens Dag
I december firades Lucia, julen, nyåret – och så
katten förstås! 1 december hyllade klubben katten
genom att visa katter på Exotic Zoo. Hela 28
stycken Björkstakatter beskådas av de ständigt
tillströmmande besökarna. Klubben kan skryta
med en bra bredd på sina visningar; samtliga
kategorier fanns representerade och ingen ras
dominerade över den andra.

Publikfavorit blev den unge Main Coon-hanen
Zink (S*Kvarngårdens Silver Surfer). Med endast
en röst slog Zink den norska skogkatten S*Milda
Matilde´s Hugo Boss.  Den stolta matten Maud
Brodin förärades med en flaska “Kattvin” skänkt
av Erik och Iva Edlund, stort grattis!!!

Norsk skogkatt

Siames och Oriental

Brittisk korthår Exotic

Blir det aldrig
Papegojans Dag?

Foto: Katarina Wilhelmsson
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Entrén till klubblokalen i Hagagården
- snart ett minne blott!

Nu Flyttar Vi!
Tusen Tack till alla er som hjälp till med flytten!

Renoveringen av vår nya, stora lokal är i full gång. Flera av oss har målat, städad, snickrat,
fixat nya möbler och gjort fint. Allt är i skrivandets stund inte helt klart men i slutet av vecka
15 drar flyttlasset från vår gamla lokal till den nya!
Från och med den 14 april 2003 är vår officiella adress:
Björkstakatten
Västra Idrottsallén 4c
903 30 Umeå
Lokalen är belägen i källaren i andra flygeln på Hagaborg äldrecentrum och består av ett
stort konferensrum med soffhörna och pentry. Där finns vårt bibliotek, en dator för
medlemmarna och massor av plats för kattsnack! Lokalen har även ett litet kontor för
styrelsearbete samt ett förråd. Kvällstid kan vi parkera utefter vägen utanför lokalen och på
Hagaborgs besöksparkering.
Varje Torsdag från och med den 24 april kan ni som vanligt besöka vår lokal mellan 19.00
och 21.00.

INVIGNING LÖRDAGEN DEN 10 MAJ!
Öppethus klockan 10.00- 17.00. Välkommen in, vi bjuder på fika och varm
korv. Tävlingar, lotterier och annat roligt bjuder vi också på! Dagen
avslutas med Festmiddag 19.00! Kostnad ca 150 kr per person och det
går bra att anmäla till ordförande Tommy Sjödin, 070 321 84 01 eller
ordf@bjorkstakatten.nu . Se även mer information på vår hemsida!

VÄLKOMNA!
Klubblokalgruppen genom Ida Bodén
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Årsmötesprotokoll för Björkstakatten

§ 1 Mötets öppnande
Ida Bodén hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar
mötet öppnat.
§ 2 Fastställande av dagordning
Frågor till årsmötet flyttas på frågeställarnas begäran
från punkten ”Övriga frågor” till de punkter i
dagordningen där de hör hemma. Därefter godkänns
förslag till dagordning.
§ 3 Mötets behöriga utlysande
Mötet finner att årsmötet behörigen utlysts.
§ 4 Val av ordförande för mötet
Hans-Christer Jonsson väljs till ordförande för mötet.
§ 5 Val av sekreterare för mötet
Vera Stenlund väljs att föra årsmötesprotokollet.

§ 6 Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare tillika rösträknare väljs Tommy Lind och
Per Hedenberg.
§ 7 Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2002 föredras
av Ida Bodén. Hon vill speciellt visa på
medlemsantalet, som är det högsta någonsin - en ökning
från 140 till 199. Hon gläds också åt att återinförandet
av arbetsgrupper under verksamhetsåret har engagerat
fler medlemmar utanför själva styrelsen. Hon vill passa

på att tacka alla som arbetat med olika uppgifter och
bl.a. fått tillstånd en rad lyckade arrangemang. Efter
genomgång beslutar årsmötet att lägga
verksamhetsberättelsen till handlingarna.
§ 8 Resultaträkning
Kassören Lennart Degerliden föredrar
resultaträkningen.  Årsmötet beslutar lägga
resultaträkningen till handlingarna.
§ 9 Balansräkning
Kassören föredrar balansräkningen. På direkt fråga från
Maria Stenberg om en notering om ett förskott till förra
ordföranden och utställningssekreteraren svarar
kassören att det är felaktig bokfört som ett förskott.
Posten ska inte föras som fordran utan som kostnad.
Styrelsen ber Maria om ursäkt för olyckliga
formuleringen i skriftligt svar på hennes fråga i detta

ärende. En offentlig ursäkt kommer i Klösbrädan. Efter
diskussion godkänner årsmötet balansräkningen.
§ 10 Revisionsberättelse
Johnny Sandström föredrar revisionsberättelsen. Mötet
beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Inför beslut om ansvarfrihet togs frågan om de stora
kostnaderna för T-shirt och skjortor upp. Årsmötet
kunde konstatera att det inte begåtts något formellt fel,
men att kostnaderna blev onormalt höga. Styrelsen tar

Björkstakatens årsmöte hölls den 9 februari 2003 i Hagagården. 51 medlemmar och 1 stödmedlem var
närvarande vid mötet. Till mötesordförande samt sekreterare valdes personer utanför föreningen.
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till sig kritiken. Som en förmildrande sak kan sägas att
försäljningen har gått bra. Årsmötet beslutar att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhets- och
räkenskapsåret.
I ärendet om inköp av T-shirt och skjortor vill Solweig
Öjebrandt ha antecknat till protokollet att hon vid
styrelsesammanträde den 7 maj 2002 reserverade sig
mot styrelsens förfaringssätt i detta ärende.

§ 12 Fastställande av medlemsavgift och arvoden
Årsmötet beslutar att medlemsavgiften år 2003 ska vara
oförändrad nämligen 280 kr för huvudmedlem, 100 kr
för familjemedlem, 150 kr för juniormedlem och 100
kr för stödmedlem. Årsmötet beslutar också att inga
ersättningar och arvoden ska utgå.
§ 13 Verksamhetsplan
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2003 hade
utsänts med årsmöteshandlingarna. Årsmötet beslutar
efter diskussion att godkänna styrelsens förslag till
verksamhetsplan.
§ 14 Val av ordförande
Till ordförande på ett år väljs enhälligt Tommy Sjödin.
§ 15 Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag :
Ledamöter
Ida Bodén Omval 2 år

Ethel Henriksson Omval 1 år
Kerstin Boström Nyval  2 år
Iva Edlund Nyval  2 år
Eva Falck Nyval  2 år
Årsmötet beslutar enhälligt att välja ledamöter enl.
valberedningens förslag.
Suppleanter enl. valberedningens förslag :
Kristina Eriksson Nyval  1 år
Linda Lundberg Nyval  1 år

Ytterligare ett namn föreslås :
Lena Höglin
Krav på sluten omröstning ställs. Röstningen utföll med
46 på Kristina, 37 på Linda och 17 på Lena. Årsmötet
beslutar enl. valberedningens förslag.
Tommy Sjödin, Eva Lindvall, Kerstin Kristiansson och
Lennart Degerliden har ett år kvar på mandattiden.
Frågan angående valberedningens arbete väcktes av
enskilda mötesdeltagare. Valberedningen hade till
årsmötesdeltagarna lämnat en skriftlig redogörelse av
valberedningens uppdrag och arbete. Årsmötet kan inte
finna att oegentligheter förekommit.
§ 16 Val av revisorer
Årsmötet beslutar att välja Johnny Sandström och
Sven-Arne Jansson som revisorer för ett år och som
revisorssuppleant för ett år Kurt-Ivan Lindberg.

Årsmötesprotokoll för Björkstakatten
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§ 17 Val av valberedning
10 namnförslag framfördes. Efter sluten omröstning
väljer årsmötet till ledamöter i valberedningen för ett
år Per Hedenberg, Lennart Kristiansson och Sven-Arne
Jansson (sammankallande).
§ 18 Val av delegater till SVERAK:s årsmöte
Till delegater vid SVERAK:s årsmöte väljer årsmötet
Barbro Lindberg, och Birgitta Forsberg med Sven-Arne
Jansson, Lena Höglin och Helen Öjebrandt som
ersättare.
§ 19 Motion till SVERAK:s årsmöte
Styrelsen har ett förslag till motion till SVERAK:s
årsmöte angående regler för uppfödning och
stambokföring. Årsmötet beslutar att godkänna
motionen att skickas vidare till SVERAK.
§ 20 Motion om stadgeändring
Vid årsmötet 17 februari 2002 hade årsmötet bifallit
styrelsens förslag till stadgeändring Kapitel 4.4 om
Extra årsmöte. Ändringen innebär skyldighet för
styrelsen att kalla till extra årsmöte om minst 20 % av
röstberättigade medlemmar så kräver. Under mötet
framkommer förslag att ändra till minst 10 % med tanke
på att medlemsantalet ökat kraftigt. Vid röstning får
båda förslagen 22 röster. Lotten avgör. Årsmötet
beslutar att bifalla förslag att extra årsmöte ska hållas
om 10 % av röstberättigade medlemmar så kräver.
Eftersom det blev ett annat beslut än det som togs 2002
krävs ytterligare ett årsmötesbeslut innan
stadgeändring kan verkställas.
§ 21 Motioner till detta årsmöte om stadgeändring
Två motioner till årsmötet om stadgeändring hade
inkommit från Solweig Öjebrandt, som är
röstberättigad medlem.
Motion 1 avser Kapitel 4, Revision och Valberedning.
Förslag till ny text under rubrik 4:2 :
Valberedningen sammanträder då sammankallande
eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
A. Valberedningen skall senast tre månader före

årsmötet tillfråga dem vars mandatperiod löper ut
vid mötet om de vill  kandidera för nästa
mandatperiod.

B. Valberedningen skall tillfråga medlemmarna om
deras förslag på valbara personer till de val som
skall ske under årsmötet. Resultatet av punkt A skall
bifogas denna förfrågan.

Motion 2 avser Kapitel 5
Förslag till ny text i rubriken Valbarhet, Röstning
Beslut
Förslag till tillägg § 41 : Valbar till BJK’s styrelse och
övriga förtroendeposter är enskild medlem i BJK, som
betalt medlemsavgift senast 31 januari.
Årsmötet beslutar att avslå båda motionerna.

§ 22 Utvärdering av beslut om Elektronisk
utställningsanmälan
Ida Bodén redogör för den utvärdering av Elektronisk
utställningsanmälan som årsmötet 2001 gett styrelsen
i uppdrag att göra. Utvärderingen visar att systemet
har fungerat bra frånsett vissa ofrånkomliga problem
med virus. Styrelsens förslag är att fortsätta. Årsmötet
beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
§ 23 Ny föreningslokal
Björkstakatten behöver en ny mer funktionell lokal och
dessutom kommer Hagagården att rivas inom de
närmaste åren. Bostaden hade erbjudit BJK nya lokaler
i Haga äldrecenter. Styrelsen har följande tre förslag :
I. BJK tackar ja till den tänkta lokalen på Haga
äldrecenter och ger styrelsen i uppdrag att flytta till
och organisera den nya lokalen samt ordna med ett
mindre och billigare förråd än det nuvarande.
II. Styrelsen får i uppdrag att hitta en annan lokal än
den tänkta på Haga äldrecenter. Styrelsen får även frihet
att besluta om flytt till en ny lokal vars årskostnad inte
överstiger den satta budgeten samt att ordna med ett
mindre och billigare förråd än det nuvarande.
III Styrelsen får i uppgift att söka och budgetera för
en annan lokal än den tänkta på Haga äldrecenter men
ska tillfråga årsmöte för att besluta om flytt. Detta
innebär ett extra årsmöte.
Årsmötet beslutar enligt förslag I.
Följande personer reserverar sig mot beslutet :
Solweig Öjebrandt, Anders Björk, Maria Stenberg,
Lena Höglin, Lars Höglin, Tommy Lind och Helen
Öjebrandt.
§ 24 Björkstakattens Logotyp
Tommy Sjödin, som har i uppdrag att titta på en ny
logotyp, presenterar en skiss på en ny idé. Efter
diskussioner beslutar årsmötet att avvakta till 2005 med
att eventuellt införa ny logotyp och att ge styrelsen i
uppdrag att fräscha upp den gamla logotypen.
§ 25 Inval av nya hedersmedlemmar
Styrelsen hade föreslagit inval av två nya
hedersmedlemmar nämligen Iva och Erik Edlund.
Motivering: För att de under sin yrkesverksamma tid
på Exotic Zoo arbetade för kattens bästa och verkade
för ett gott samarbete med Björkstakatten. Årsmötet
beslutar att invälja Iva och Erik Edlund som
hedersmedlemmar i Björkstakatten.

§ 26 Ny hemsida
Tommy Sjödin informerar kort om förslag till ny
hemsida. Tommy får årsmötets förtroende att arbeta
vidare med utveckling av sidan.

Årsmötesprotokoll för Björkstakatten
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Förlåt Maria…
En offentlig ursäkt till Maria Stenberg införd i Klösbrädan är på sin plats och utlovades vid
Årsmötet 2003-02-09. Ursäkten kommer från hjärtat av undertecknad och är från hela
styrelsen för föregående arbetsår.
I sak handlar det om att Maria i det kompletterande utskicket inför årsmötet ifrågasattes för
moralen i en av sina frågeställningar till årsmötet som bifogades kallelsen till årsmötet.
Ifrågasättandet i styrelsens svar var helt och fullt obefogat när en notering i föreningens
bokföring Ej var förenligt med verkligheten, vilket vilseledde revisor och nuvarande kassör.
Noteringen angående förskott till tidigare ordförande Maria Stenberg visade sig vara en årlig
personlig ersättning för telefonkostnader på 800 kronor. Detta enligt ett styrelsebeslut från 1999
vars protokoll Ej förrän direkt före årsmötet 2003 kompletterades till klubblokalen och kom till
styrelsens kännedom.
Tommy Sjödin
då styrelseledamot - nu ordförande

§ 27 Övriga frågor
Ida som avgår som ordförande tackar för den tid hon
fått förtroendet att vara ordförande och vill också med
blommor och presenter tacka de avgående ur styrelsen
som inte varit med på avtackningslunchen tidigare på
dagen. Hon tackar också mötesordföranden och
mötessekreteraren och överlämnar vackra tulpanbuketter.
Tommy Sjödin tackar för förtroendet att få sköta
ordförandeskapet under 2003.
§ 28 Mötets avslutande
Mötesordföranden tackar årsmötesdeltagarna, förklarar
mötet avslutat och slår klubban i bordet.

Vid protokollet Justeras
Vera Stenlund Hans-Christer Jonsson
Mötessekreterare Mötesordförande

Justeras Justeras
Tommy Lind Per Hedenberg

Årsmötesprotokoll för Björkstakatten
Årets Björkstakatt 2002
Nu är det dax att plocka fram din katts
resultat från förra årets kattuställningar
för att delta i tävlingen om Årets
Björktakatt 2002!
Skicka resultaten senast 1 juli till
Ethel Henriksson
Snipgränd 18
906 24 Umeå
eller e-posta:
tellasmar@hotmail.com
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Eva Falck
Ledamot, ansvarig för kattvisningar
Hej! Vem är jag? Bor på Gimonäs i hus med man och två barn.
Arbetar inom vården. Erfarenhet sedan tidigare av hund (Golden
retriver), kattägare som barn en kort tid. Hösten 2001 blev
familjen utökad med en liten mysig varelse med namnet
Trockelina, efter det helt såld vad gäller katter Utställning var inte
något som ingick i planerna men det är en ny erfarenhet och bara
kul. Planer för framtiden är att prova på uppfödarrollen, väntar
med spänning.

Iva Edlund
Kattungeförmedlare
Intresset för djur har funnits sen barnsben, katt och hund fanns tidigt i mitt liv.
Tyvärr kan vi ej ha katt idag på grund av allergi i familjen. Jag och min man har
drivit Exotic Zoo här i Umeå under drygt 30 år, men sålt det för ganska precis
ett år sedan.

Jag har två numera utflugna pojkar och en underbart snäll
och duktig man. Efter att vi jobbat med djur under så lång
tid beslöt vi att ta en "djurpaus". Tack och lov får vi låna vår
yngsta sons hund på halvtid. Helt utan djur blev lite för tyst
och tomt. Eftersom vi både gillar hund och katt så passar
Smurfan jättebra. Hon är en liten söt blandrashund som i
stora stycken uppför sig som en katt. Jag kan inte motstå
frestelsen att bifoga en bild på henne.

Ida Bodén
Vice ordförande
Mitt namn är Ida Bodén och detta är mitt andra år i styrelsen. Förra året var jag
ordförande men på grund av tidsbrist är jag i år styrelseledamot med funktion
som vice ordförande. Jag bor mitt i Umeå hos mina två skogkatter, Max Mara
och Ester. Hos oss bor också min sambo Tobias och vår lille son Felix. När jag
inte sysslar med katter jobbar jag som doktorand vid institutionen för
medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet.

Styrelsen 2003
Delar av BJKs styrelse för 2003 presenterar sig här, fler kommer i nästa nummer
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Kerstin Boström
Ansvarig för nmedlemsregistret
Jag heter Kerstin Boström och är ny i styrelsen och har varit medlem i
Björkstakatten 1 år. Jag gick med i föreningen pga ett stort intresse för katter.
Jag har nästan alltid haft djur, då främst katter. Nu har vi två katter i familjen,
en svartvit huskatt som heter Molly som är 5 år och en ragdoll som lystrar till
namnet Mozart. Han är snart 1 år. Jag tycker det är viktigt att höja statusen på
katten i samhället, framför allt huskattens status.

Styrelsen 2003

Kristina Eriksson
Klubbvärdinna
Jag heter Kristina Eriksson, men kallas Kicki.
Min uppväxtby heter Grundsjö, och ligger 2mil från Hoting i Jämtland. Vi min sambo Erik och jag flyttade

till Lögdeå för lite drygt 1år sedan och renoverar våran västerbotten gård.
När jag var yngre kantades mitt liv av jakt, hundar och skog.
Min dröm var att ha en alldeles egen katt, vilket jag fick efter sucktande blickar
och många komentarer...men den katt som blev min ,var uppväxt under ett stall
på Hotings travbana och något "förvildad".Som alla säkert förstår var denna
uppgift inte lika enkel som en viss fröken hade fått försig. Misan som katten
kallades blev så småningom riktigt mysig, men fick tas bort pga att hon hade
stora och små knular på magen.Det tog faktiskt väldigt många år efter det innan
jag var sugen på katt igen.Nu gick turen till rexar, fick låna hem en svart juvel
av Boel J-Green, där efter bestämde jag mig för att ta hand om en  c.rex tjej på
5år som hade haft det lite svårt...(det var inte ngn av Boels katter) Jamis hade
aldrig åkt bil ,aldrig varit utomhus mm. Nu har hon högsta positionen här
hemma och dessutom håller hon reda på vart ända kryp, från flugor till vatten

sorkar. Jag skaffade sedan en devon rex av Boel, min mat glade Ragnar Eriksson som nu är 1år kommer att
finnas tillsammans med Jamis på vår utställning sissta söndagen i Mars. Stora härliga superrexiga hälsningar
(REX)Kicki

Lennart Degerliden
Kasör
Under hela min uppväxt hade jag katt. Det var naturligt, eftersom jag bodde
på landet. Där var katten nödvändig samtidigt som den var ett sällskap. Vi
hade en vit katt, som alltid följde med mig och som hindrade mig från att
drunkna, när jag var två år.
Vi har perser sedan 15 år, och på senare år har vi fyllt på med exotic. De
fyra fyrfota som bor hos oss är familjemedlemmar och vi har dem som
gosedjur för vuxna.
Jag kämpar mot sommarkatter och mot avel på defekta katter.
Kattföreningar är bra för att få fram friska katter, sprida positiv information
om katter och höja kattens status i samhället.
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Tommy Sjödin
Ordförande
Med rötterna i västra Medelpad, där jag fortfarande har mina söner,
flyttade jag till Umeå 1987. Bor tillsammans med min underbara hustru
Lena i världsmästarebyn Röbäck i ett bostadsrättsparhus tillsammans
med vår katt Wilmer. Han är en typisk katt med fyra ben och svans där
ras i dessa sammanhang saknar betydelse där fokus skall sättas på alla
medlemmar med sina katter och dess lika värde. Våra liv har på ett eller
annat sätt alltid fyllts med gemenskap av katter och hundar.
Jag jobbar sedan 21 år inom vården med och mot andra människor där
samtalet är arbetsredskapet. I sig handlar det om Kriminalvården och i
dag dess transporttjänst med rörelser ute i samhället av varierande
karaktär med omhändertagna av en eller annan orsak.
Till min läggning är jag lyhörd för omgivningen och ser mer än gärna
möjligheter i alla tänkbara situationer. Det ligger ej i min natur att lägga

onödig energi på sådant som kan tillskrivas historien samtidigt som jag gärna så långt det är möjligt önskar
själv bilda mig en uppfattning för att kunna göra en objektiv bedömning i slutänden av alla tänkbara situationer.
Min målsättning under arbetsåret är att vi i styrelsen skall förvalta förtroendet från årsmötet på sådant sätt att
alla medlemmar skall kunna känna stolthet av att vara en del av Björkstakatten. Profileringen utåt är en annan
hjärtefråga där olika vägar skall sökas för att synliggöra föreningen och vår verksamhet. Där medlemsantalet
på sikt skall som jämförelse kunna ökas från de 2 promille av Umeå kommuns innevånare som var antalet vid
ingången av arbetsåret.

Styrelsen 2003

Lördagen den 15 mars visade Björkstakatten sina katter på Granngården i Umeå. Publiken var
måmghövdad  och närmare 160 personer röstade på publikens favorit. Glädjande nog var
rösterna väl spridda.
1. River, Brittiskt korthår, ägare Gerd Andersson, 22 röster
2. Findus, Bengal ägare Jan Zollerdahl, 20 röster
3. Liona, Ragdoll, ägare Birgitta Parken, 14 röster
4. Cosmo, Norsk Skogkatt, ägareIngela Olofsson, 12 röster
5. Chipi Pepper, siames, ägare Ethel Henriksson, 10 röster

PRESS-STOPP !
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www.bjorkstakatten.nu
Målsättningen i skrivande stund är fortfarande att köra nya siten i skarpt lägen både på
utställningen med egen server när uppkopplingsmöjligheter saknas och publikt på Internet. En
viss reservation till att det blir verklighet måste ändå tillåtas när utställningen i sig måste
prioriteras.
Detta utesluter inte att ni redan nu börjar använda vår nya webbadress www.bjorkstakatten.nu
som tills vidare automatiskt tar er vidare till vår redan väl beprövade hemsida. Därefter i ett
inledningsskede kommer båda siterna att uppdateras under en tid tills vi känner att den nya är
tillräckligt stabil. Under initialfasen är det extra viktigt och även senare att ni som användare
och medlem i föreningen hör av er om funderingar och eventuell feedback på sitens innehåll
och funktionalitet till styrelsens webbredaktion som består av Eva Lindvall, Kerstin Boström
och Tommy Sjödin.
Parallellt med att vi fasar över till vår nya webbadress följer också ett antal e-postadresser som
framöver kommer följa det förtroendeuppdrag de är kopplade till.
 info@bjorkstakatten.nu officiell adress
 ordf@bjorkstakatten.nu ordförande
 sekr@bjorkstakatten.nu sekreterare
 utst.sekr@bjorkstakatten.nu utställningssekreterare
 avel.sekr@bjorkstakatten.nu avelssekreterare
 webmaster@bjorkstakatten.nu webbansvarig
 utstallning2003@bjorkstakatten.nu utställningsansvarig (årtalet byts ut från år till år)

bjorkstakatten@katter.nu kommer självklart framöver en längre tid att vara öppen för
inkommande e-post till föreningen.

Björkstakattens hemsida

Alla som var medlemmar  i slutet av förra året får också
detta nummerav Klösbrädan, sen är det stopp om man inte
betalat in medlemsavgiften! Nog vill du väl vara med även
2003?
Om du har betalat in medlemsavgiften men ditt medlemskort
inte  finns här - hör av dig snarast!
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I VK den 8/1 redovisas ett ett unikt resultat i
Matthew Perzanowskis avhandling vid Umeå
universitet: för barn som är benägna att utveckla
allergi räcker det med att de utsätts för ytterst små
doser allergen, ex. att klasskamrater har husdjur
hemma. Att allergenet följer med är oundvikligt,
det finns alltså överallt, i alla miljöer som inte är
totalsanerade.
I en undersökning i Norrbotten, som sträckte sig
över flera år, visade det sig att de som hade katt
hemma insjuknade i mindre grad i astma och allergi
än de som var utan. Det var också tydligast bland
barn där det redan fanns en ärftlig benägenhet för
astma i släkten. Man blir inte mer allergisk av att
ha djur menar Eva Rönmark, en av Perzanowskis
handledare.

Nu är det bevisat
–  att ha katt ökar inte risken för astma och allergi!

BARN + DJUR = SANT !
Vi välkomnar avhandlingen och sänder en tanke
till alla de katter som mist livet eller omplacerats i
all hast “för säkerhets skull” då en ny liten tvåbent
familjemedlem ska anlända

Får jag ligga i sängen?
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Lästipset

Vilka fynd kan man inte göra på lopps!
En av de roligaste böckerna i 5-kronors klassen är Världens
roligaste katthistorier utgiven av Kitekatklubben 1990.
Boken innehåller inte reklam för kattmat, även om det är
Masterfoods som ligger bakom utgivandet, nej, den är en
samling av kattberättelser som svenska folket skickat in. Den
lilla pocketboken rymmer 50 historier skrivna av kattägare i
alla åldrar från norr till söder. När man läser boken ler man
igenkännande, häpnas över katternas påfund och njuter av
berättarnas olika stilar; barn språk och vacker prosa. Bokens
innehåll får fritt återges så här följer några små
kattbetraktelser:

Sommarkatten
Jag berättar denna historia som jag hört den
berättas. Berättaren kände inte personerna och jag
misstänker att det rör sig om en s k folkmyt. Men
rolig är den:
Min morbrors familj fann vid en skogspromenad
nära sommartorpet un underbar rödgul katt med
fantastisk päls. Liksom på “Pelle Svanslös” var
svansen bara en stump och eftersom katten
verkade mycket hjälplös och hungrig trodde de att
de hade hittat en sommarkatt
Barnen bönade och bad och när den röda Volvon
rullade mot staden låg katten mellan barnen i
baksätet och bet i bilbältena så att de små tjöt av
skratt.
Katten blev allas kelgris och då den hade två
karaktäristiska tofsar på öronen fick den namnet
“Tofsy”. Det enda som oroade familjen var kattens
aptit. Trots upprepade avmaskningar åt katten två

Samarbete med hunden
En kväll hade jag bakat kakor och lagt dem på
bänken för att svalna. Under tiden ser jag
Aktuellt. När TV:n tystnat hör jag konstiga ljud
från köket. Och vad får jag se…Där sitter katten
bland alla kakorna och petar ner kaka efter kaka
på golvet där vår hund sitter och tar emot, äter
och njuter. Ska jag skratta eller gråta? Vad gör
man med härliga djur?

Mona Kristiansson, Lit

stora burkar kattmat per mål! Efter en månad vägde
den fyra kilo. Efter tre månader vågade barnens
kamrater inte längre komma på besök och
familjemedlemmarna var tvungna att muta katten
med en burk kattmat för att över huvud taget
komma in i huset. Katten var nu stor som en
dalmatiner.
Gåtan fick sin lösning när en veterinär skulle
vaccinera djuret mot kattpest och konstaterade att
familjen var lyckliga (?) ägare till ett lodjur. Vad
göra? Barnen vägrade att göra sig av med den
älskade “katten”. Då djuret efter ytterligare en
månad var stor som en schäfer och gnagde sig
igenom sängbenen, så husse föll i golvet, donerades
den dock trots protester till närmaste djurpark.

Pia Sällemark, Stockholm

Katt med ursinne
moemor skulle ställa till med storbak. kvällen
innan släpper hon ut katten Nissan för att den ska
övernatta på höskullen. samtidigt säger hon till
katten: Väck mig i morgon klockan fyra.
På morgonen väcks hon plötsligt av ett skrapande
på fönsterböäcket och ett par välbekanta ögon
kikar in - Nissans!
Döm om hennes förvåning när hon tittar på
klockan. Den är prick fyra!!

         Erika Röberg, 9 år,
                                                 Söderfors
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NOLIA 2003
Även detta år deltar Björkstakatten på stora Noliamässan 2-10
augusti. Anmäl din katt en eller flera dagar - naturligtvis är du
välkommen även utan katt. Förutom kattvisningen planerar vi
för ytterligare aktiviteter under veckan ex. föreläsningar.

Anmäl din katt senast 15 juni till

Ethel Henriksson Eva Falck
Snipgränd 18 Matrosvägen 3
906 24 Umeå 907 42 Umeå
090-18 91 71 090-19 37 52
ethel.henriksson@uh20.ac.se familjen.falck@umea.mail.telia.com

Välkomna till höstens stora
kattvisningsvecka!!!
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SVERAKInfo

Nya medlemmar

Välkomna ! (Förlåt om vi glömt någon....)

SVERAKs årsmöte hålls 15-16 mars i Västerås
Royal Canin har tecknat samarbetsavtal med SVERAK och
är numera klubbens sponsor.
En ny kattklubb, Dalälvskatten, DLK,  i region väst, har
tillkommit. ÖSK, Öresundskatten  har upphört.

Stambokföring
Sveraks styrelse stöder inte fodervärdsavtal, den gamla
blanketten om detta avtal utgår. När en katt byter ägare är
det alltid att betrakta som en överlåtelse.
Maximalt två kullar får registreras av enskild person utan
stamnamn. Får personen stamnamn kan detta införas i
stamtavlor i efterhand.
Kattens namn, inklusive stamnamnet, får inte överstiga 35
tecken.
Vid överlåtelse ska katt vara minst 12 v. gammal, vaccinerad
mot kattpest och kattsnuva och ha ett besiktningsintyg från
veterinär som inte är äldre än sju dagar.
Utställning
Utställare som tävlar i Sverige tävlar enl. SVERAKs regler.
Svenska utställare som tävlar i annat land följer respektive
lands regler.
Från 1/7 2003 ska alla katter över 10 månader som ställs ut
vara idmärkta. Dispens ges till katter födda före 1/7 1996
vid svenska utställningar, fram till 1/1 2007
Kattungar som anmäls “under reg” måste bifoga ett intyg
utfärdat av klubbens avelssekreterare.
Importer/överföringar som anmäls “under reg” ska bifoga
ett intyg från SVERAKs stambokförare plus en kopia på
kattens stamtavla.

Veterinärintyg för återbetalande av
anmälningsavgift måste vara klubben tillhanda senast 14
dagar efter utställningen .Intyget måste vara utfärdat senast
tre dagar efter första utställningsdagen.
American Curl, långhår och korthår, är godkänd som ras och
tävlar i kat.II
Sphynx tävlar gruppindelad, samma grupper som för rexar
gäller
Ny titel är JW-Junior Winner, denna till katt som blivit BIS
minst 5 ggr. i klass 11-12.
Ny titel är också DSM-Distinguishes Show Merit. Katten
måste ha blivit BIS minst 10 ggr. under minst två år + 1 dag.
Resultat som vuxen och kastrat kan slås ihop.
Novisklassen delas i: 13a – nationella avelsrådet godkänner
ev. registrering av oregistrerad katt, 13b – avelsgodkännande
av katt med RX stamtavla.

Avgifter fr.o.m. 1/1 2003
Kullregistrering, enkel avg.   200 kr.
Dubbel avg., kull äldre än 3 mån. 400kr
Stamnamn, ny reg.   1 500 kr
Stamnamn, överfört fr. ind.   1000 kr
Utställarlicens   250 kr

SVERAKs officiella adress
SVERAKs kansli, Åsbroatan. 33, 504 56 Borås
Tel. nr. 033-10 15 65
E-post: sverak@averak.se
SVERAKs postgiro 55 00 20-2
SVERAKs bankgiro 630-2962

Karin NorbergKerstin TjäderbornAmelia LejdebroIva EdlundAnita EdwardsonCatharina Östman-HedlundSara EbbestålPär Eriksson

Siv BakkeClaes BjörklundAnn-Jeanette FridhSusanne LarviaIngela OlofssonIngrid ÅströmJan ZollerdahlUlla-Britt Ekholm

Synnöve KarlssonSiv LarssonKarin MörtbergSandra KarlssonAnna CederbladSusann JohanssonAndreas OskarssonKerstin Karakatsanis
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Granngården – Din kattfoderbutik

OBS! Presentkort finns att hämta i butiken.

Vallmovägen 71, Umeå

GRANNGÅRDEN
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I denna spalt svarar veterinär Lars Göransson på frågor från
BJKs medlemmar angående kattens hälsa. Skicka in din fråga
till Klösbrädan, så vidarebefordrar vi den till Lars. Du får vara
anonym i tidningen, men redaktionen måste få ditt namn.
Redaktionen förbehåller sig rätten att korta ner frågorna.
OBS! Om din katt är akut sjuk ska du kontakta en veterinär
direkt! Lars Göransson har telefontid vardagar kl 08.00 -
09.00; tfn: 090-77 01 12.

Veterinärensvarar

 - Hur ofta tar du emot oförsäkrade katter?
Jag har ingen aning, men det finns statistik på att c:a 80%
av Sveriges katter är oförsäkrade.
 - Vilken sjukdom är vanligast bland de katter du behandlar?
Förutom kastreringar, som inte är någon sjukdom, så är
bölder det vanligaste; d.v.s. bett från annan katt.
 - Hur ofta skall en katt avmaskas?
Enligt avdelningen för Parasitologi vid SVA
rekomenderas att kattungar behandlas vid två veckors
ålder och därefter en gång per månad till tre månaders
ålder.
Digivande katter – vid samma tillfälle som kattungarna vid
två veckors ålder.
Unga katter under ett år – 2-4 ggr/år vid förekomst av
parasitägg.
Vuxen katt – vid förekomst av parasitägg eller 1-2ggr/år
om katten går ute.
Avelskatt – vid förekomst av parasitägg.
 - Hur ofta görs kejsarsnitt på katter i jämförelse med andra
djur?
Jag har ingen statistik på detta men jämförelsevis med
hund är det nog fifty-fifty, d.v.s. lika vanligt. Katterna
verkar dock oftare svara på värkstimulerande medel vid
primär värksvaghet.
 - Hur många gånger kan kejsarsnitt utföras på samma
hona?
Förmodligen kan kejsarsnitt utföras hur många gånger som
helst enär livmodern läker fort. Däremot är det inte att
rekommendera enär rent avelsmässigt då det inte är bra att
satsa på sådana mödrar. Försäkringsbolagen ersätter nog bara
två snitt, vissa hundraser bara ett, allt för att förhidra vidare
avel.

 - Varför spjälkar sig katternas klor?
Förmodligen är detta vanligare på innekatter än utekatter, enär
klon hela tiden växer, förutom framåt, även åt sidan lite så slits
ytskiktet av på innekatter, medans utekatten nöter bort dem. Om
katten har  väldigt svaga klor bör man se över kosten så katten
får extra av ev. essentirlla fettsyror, B-vitaminer, vitamin H och
spårämnen.
 - Kan katter få rävskabb?
Detta händer väldigt sällan, om en katt skulle bli infekterad så
har den ofta en annan underliggande sjukdom som sätter ner
motståndskraften. Jag har aldrig träffat på en katt med rävskabb.
 - Har du varit med om något exceptionellt som du kan berätta
om? Detta är en svår fråga att svara på. Man har ganska långa
studier och fast man har arbetat i 20 år utöver dessa så blir man
aldrig fullärd, det händer något nytt varje dag. Detta skriver
man inte ner utan det man minns är lite udda upplevelser; som
när man försökt dra ut en kalv som kom med bakdelen först.
När nästan hela kalven var ute så tog det tvärstopp, man blir då
väldigt förvånad när man finner att det är ett missfoster med två
huvuden som spretar åt var sitt håll i livmoderns och omöjliggör
en normal förlossning.
Avdelningen för felmedicinering finns också; jag hjälpte min
morfar med p-piller till hans katt. Efter tre veckor ringde han
och sa att pillren var slut trots att han fått 100 stycken. Det
visade sig att han ätit upp pillren i tron att det var bisolvon
(slemlösande) som han blivit ordinerad av sin läkare. Han var
lite orolig för följderna, men jag lugnade honom att anledningen
till att han kände av prostatan mindre var en följd av hans
felaktiga medicinintag.
En annan gång kom en hundägare nerrusande på mottagningen
där det var fullt med folk. Hundägaren var uppriven över att
hans hund ätit upp alla hans viagratabletter och att grejen stod
rätt ut och gjorde hunden mycket besvärad.han fick hämta
hunden och det var en syn utöver det vanliga när hela väntrummrt
satt på huk för att beskåda den generade hunde.
                                                          Vet. Lars Göransson
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Br i t t i sk  korthår
S* Björktassens
Sara Björk 090-12 68 77
Gunnel Lindehall   0950-133 48
E-post: quincy@staren.nu
Hemsida: http://hem.passagen.se/quincy
S*Brännuddens
Gabriella Öhman 0934-30483
E-post: gabriella.bobacken@swipnet.se
S* Catpearl’s
Gerd Andersson 090-14 98 23, 070-392 88 91
E-mail: catpearl@telia.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/catpearl

Burm a
S*Barkli’s
Barbro & Kurt-Ivan Lindberg, 090 - 561 10
E-post: blis@mail.bip.net
Hemsida:  http://home.bip.net/blis/
S* Octofinger’s
Ivar Alm  090-19 29 39,   070-576 25 58
E-post: octo@acc.umu.se
Hemsida: http://www.octofingers.com
Corn i sh Rex
S* Tofsörats
Helene & Solweig Öjebrant    0935 - 514 19
E-post: oppi@telia.com
Hemsida: http://fly.to/tofsorats
S*Brandkatten’s
Carina & Assar Brand       0935 - 230 41
070 - 575 30 41
E-post:  brand.pengsjo@mail.bip.net
Devon Rex
S* Sigillion’s
Lena Dau    0930 - 320 34, 070 688 39 77
E-post: Devon@Sigillion.com
Hemsida: http://www.sigillion.com

Hel ig  b i rma
S* LenLass
Lena och Lars Höglin: 0934-162 62
E-post: lena.hoglin@telia.com
Hemsida:
http://w1.901.telia.com/~u90119310/Index.htm
S* Sommarlund’s
Marina Sommarlund 090-14 66 27
S* Odenkatten’s
Krista Rousu 0930-201 92
E-post: rousu@home.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/odenkatten
S* Xenti’s
Ann-Catrine Sandgren 090 - 13 63 21
E-post: s_xentis@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/xentis/
S* Raynesgold
Siv Ludvigsson 090-19 22 53,
070-305 92 51
S*Salsakattens
Eva Andersson     090-414 29
E-post: eva.andersson@home.sol.se
Main Coon
S* Caretta Coon’s
Åsa Noren-Klingberg & Lars-Ove Hansson    031-45
40 36
E-post: larsa.ume@mail.bip.net
S*Karlsgårdens
Anita Alfredsson 0950 - 190 21
S*Kvarngårdens
Lotten Hanefjord.  0950 - 530 16
S*Lingontuvan's
Katarina Wilhelmsson 090 - 14 97 71
E-post:  lingontuvans@telia.com
Hemsida:
http://w1.901.telia.com/~u90100215/

Uppfödare i BJK
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Norsk  skogkat t
S*Barkli’s
Barbro & Kurt-Ivan Lindberg, 090 - 561 10
E-post: blis@mail.bip.net
Hemsida:  http://home.bip.net/blis/
S* Bärnstenens
Kristina Rydfjäll-Wandall 090-19 33 75
E-post: krw.090193375@telia.com
S*Just Catnap's
Kerstin Kristiansson 090 - 981 43
E-post: kerstin@justcatnaps.com
Hemsida:  http://www.justcatnaps.com
S* Katt Aila’s
Maria & Madeleine Stenberg 0935-260 76
E-post: katt.ailas@swipnet.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/kattailas/index.html
S* LenLass
Lena och Lars Höglin: 0934-162 62
E-post: lena.hoglin@telia.com
Hemsida:
http://w1.901.telia.com/~u90119310/Index.htm
S*Lingontuvan's
Katarina Wilhelmsson 090 - 14 97 71
E-post:  lingontuvans@telia.com
Hemsida:  http://w1.901.telia.com/~u90100215/
S* Milda ma Tildes
Birgitta Forsberg 090-77 68 41
E-post: birgitta.forsberg@trasnidaren.nu
Hemsida: http://come.to/mildamatildes
S* Pireu’s
Linda Sundström  090-12 65 76, 070-347 69 30
S*Seapearl's
Åsa Molin     090-271 22
S* Tofsörat’s
Solweig & Helen Öjebrant   0935-203 55
E-post: tofsorat@telia.com
Hemsida: http://masters.nu/tassen
S* Chop Suey’s
Linda Lundberg & Sara Sjögren  090-14 86 66
E-post: l_lundberg@hotmail.com
Hemsida: http://194.165.231.32/hemma/lundberg/

Orienta l  & Siames
S*Bergbacken's
Annie Lundström 090-77 44 94
Epost:  s.bergbackens.siam@spray.se
S*Maiesta's
Lisa Andersson 090-13 65 74, 070 - 644 95 92
E-post: maiestas@passagen.se
Hemsida: http://hem.passagen.se/maiestas
S*Tell Asmar
Ethel Henriksson  090-18 91 71, 070-597 92 57
E-post: tellasmar@hotmail.com

Perser  & Exotic
S*Degerlidens
Karin och Lennart Degerliden 090-19 12 58
E-post: karindegerliden@yahoo.se
S*Dragonfly's
Lina Tonegran 090-144700
E-post: zweivierzwei@yahoo.com
S* New Dawn’s
Camilla Lövgren & Sten Sandström   090-330 87
E-post: new.dawns@telia.com
S*Subwoofer
Eva Falck   090 - 19 37 52
E-post: u90113949@telia.com
S*Xenti's
Ann-Cathrine Sandgren   090 - 13 63 21
E-post: s_xentis@hotmail.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/xentis/

Ragdo l l
S* Fjälltoppens
Carin Nilsson 0951-205 12
E-post: carin2@user.bip.net
Hemsida: http://host.bip.net/carin2
S* Nova Queen’s
Anna-Karin Karlsson      090-13 72 65
S* Sommarlunds
Marina Sommarlund 090-14 66 27

Uppfödare i BJK
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Avelssidan
Planerade/väntade kullar

Kattungar till salu
BRITTISK KORTHÅR
S*Brännudden har kattungar födda 030128
Far: S*Bripoint Hövding Hake, BRI n
Mor: IC S*Triestinas Olympia Olimpica, BRI
j 33
1 blåmaskad hona
1 brunmaskad hona
1 brunmaskad hane
Gabriella Öhman, 0934-30483,  070 6820483
gabriella.bobacken@swipnet.se

NORSK SKOGKATT
S*LenLass har en kattunge född 021117
Far: IC DK*Voyou's White Phantom, NFO w
Mor: IC S*Gottneriver's Belinda, NFO fs0921
1 rödvit hane
Lena och Lars Höglin: 0934-162 62
 lena.hoglin@telia.com

NORSK SKOGKATT
S*LenLass väntar två kullar mellan
 IC DK*Voyou's White Phantom, NFO w
 S*LenLass Bambina, NFO a
och mellan
 IC DK*Voyou's White Phantom, NFO w
 S*LenLass Enja, NFO ns
Lena och Lars Höglin: 0934-162 62
lena.hoglin@telia.com

PERSER/EXOTIC
S*Subwoofer planerar en kull mellan
GIC S*Catwizel’s Urax Unbelievable, EXO n
S*El Moroccos Iron Maiden, EXO ns
Eva Falck, tel 090 - 19 37 52
u90113949@telia.com

Avelshanar
HELIG BIRMA
S*Di Felicia’s don Juan, SBI  n
Till mycket begränsad avel
Lena Wennerstrand, 090 – 19 55 99

CORNISH REX
S* Tofsörat’s
IC FIN*Piupaws Neo of Tofsörats, CRX ns09
Helen Öjebrandt: 0935-514 19 och
Solweig Öjebrandt: 0935 –203 55

DEVON REX
S*Peavey's Razamataz, DRX d
Carina Brand  0935 - 230 41, 070 - 575 30 41
brand.pengsjo@mail.bip.net

NORSK SKOGKATT
EC S*Tofsörat’s Oisin, NFO n09
IC S*Tynäsudden’s Victory, “Vic”, NFO ds22
IC S*Tofsörat‘s Link, NFO w 63  (vit oddeyed)
Alla tre till mycket begränsad avel
Solweig Öjebrandt: 0935 –203 55 och
Helen Öjebrandt: 0935 – 514 19
CH S*Barkli´s Cat Stevens,  NFO n0924
Jessica Jansén  090 - 19 08 87
khalid@kommunicera.umea.se

PERSER/EXOTIC
GIC S*Catwizel’s Urax Unbelievable,
EXO n
Karin och Lennart Degerliden, 090- 19 12 58  

MAINE COON
S*Lingontuvan’s planerar en kull mellan
Starpaws Reiffel Bullet, MCO ds22
GIC S*Simpsalacoon´s Shangri La, MCO
a0922
Katarina Wilhelmsson, 090 - 14 97 71
lingontuvans@telia.com S*Just Catnap’s har kattungar födda 030124

Far: S*Just Catnap´s Gilson,  NFO ns 09 22
Mor: Stella av Borgund (N) ,  NFO fs 09 24
1 hona svartsilversköldpaddstigre´med vitt  fs
09 24   SÅLD
1 hona svartsilverspotted med vitt  ns 09 24
1 hane cremesilvertigre´med vitt es 09 23
Kerstin Kristiansson  tel   090-98143
kerstin@justcatnaps.com

HELIG BIRMA
S*Salsakattens har kattungar födda 030217
 Far: S*Moneris Columbus, SBI n
Mor: S*My Beautis Aimee, SBI c
1 hane
1 hona 
Eva Andersson,  090-414 29
eva.andersson@home.sol.seS*Just Catnap´s väntar kull vecka 14 mellan

Far: Rene av Sandrabben (N)  NFO n
Mor: S*Just Catnap´s Haley Bop NFO fs 09
Planerad kull våren 2003 mellan
 Far: Rene av Sandrabben (N) NFO n
Mor:(D) Eressea´s Erendis NFO n 09 23
 Kerstin Kristiansson 090-98143
kerstin@justcatnaps.com

RAGDOLL
 S*Fjälltoppen´s har kattungar födda 030302
Far:  S*Migörs Tiger Tomahawk, RAG xd
Mor:  S*Katrinelunds Molly,  RAG n03
1 hane RAG n
1 hane RAG n03 (bokad)
1 hona RAG xf
4 honor RAG xf03 (2 bokade)
Carin Nilsson,   0951 - 205 12
carin2@user.bip.net

S*Barkli's har kattungar födda 030118
Far: EC S*Tomten`s Bernhard,
NFO n09 22
Mor: GIC S*Bonnea`s Amorina,
NFO f09 23
1 hona brunspotted   (NFO n24)
1 hane bruntigrè/vit  (NFO n09 23)
Barbro & Kurt-Ivan Lindberg,  090 - 56 110
blis@mail.bip.net
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APRIL
030412-030413 Trondheim TrönderkattenMAJ
030503-030504 Östersund Storsjökatten (SÖK)
030517-030518 Stockholm Perserkatten (PK)JUNI
030607-030608 Skellefteå Solkatten (SOL)
030607-030608 Örebro Nerikes Kattklubb (Nerk)
030614-030615 Sundsvall  Sundsvalls Kattklubb (SuK)
030628-030629 Uppsala Uppsala Kattklubb (UK)JULI
030705-030706 Tromsö Ishavskatten
030719-030720 Harstad HARAK
030726-030727 Stockholm Top Cat Club (TCC)AUGUSTI
030809-030810 Scandinavian Winner Stockholms Kattklubb (SK)

Kommandeutställningar
våren och sommaren 2003

Medlemmar i Björkstakatten har alltid10% rabatt på kattsand!*
Ta med ditt medlemskort nästa gång du handlar!

*(Rabatten gäller på ordinarie priser. Ej Everclean)

- Uppfödare, ansök om Uppfödarkort!
  Det ger dig generösa rabatter på bl a:
  Royal Canin, Purina ProPlan och ANF kattfoder.
- Stort sortiment, och kunnig personal.
  Klösträd, kattlådor, koppel, leksaker och mat.
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Inbjudan SÖK
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Inbjudan SOL
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Inbjudan SUK
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Redaktionens r ade r Klösbr ä d a n
Ansvarig utgivare:  Tommy Sjödin
Redaktionen:
Ethel Henriksson 090-18 91 71
ethel.henriksson@uh20.ac.se
Eva Lindvall 090-13 67 47
eva.136747@telia.com
Karin Degerliden 090-19 12 58
karindegerliden@yahoo.se

Adress:Björkstakatten
Västra Idrottsallén 4 C
903 36  UMEÅ

Telefon:  090 - 13  86  18
E-mail:   info@bjorkstakatten.nu
Alla medlemmar är välkomna att skicka in bidrag till
tidningen. Märk alltid insänt material med namn och
adress. Du får vara anonym i tidningen om du vill, men
redaktionen måste veta vem du är. Författaren ansvarar
själv för att innehållet i materialet är korrekt. Negativ
kritik mot enskild person publiceras inte. Inga ändringar
görs i texten utan överenskommelse med skribenten. Det
är inte tillåtet att publicera andras texter och bilder utan
tillstånd (©). Kom i håg att uppge ursprungskällan när
du fått lov att använda andras material.
Införande av a) planerade och födda kullar, avelshanar
samt b) omplacering av katter, kan göras utan kostnad
för huvudmedlem. För stödmedlem och övriga kostar a)
20,- och b) 10,- per nummer.

Annonspriser (perutgivning)
Annonsstorlek BJK- Övrigs SVERAK-
färdiga original medlem anslutna annonsörer

Hel sida (A4) 75:- 150:-
Halv sida 50:- 100:-
Kvartssida (1/4) 25:- 50:-

Kommersiella annonser
Annonsstorlek Per     Helårs-
färdiga original nummer     abonnemang
Hel sida A4) 200:- 750:-
Halvsida 150:- 450:-
Kvarts sida (1/4) 100:- 300:-

Planerade utgivningsveckor och manusstopp för 2002/03
Utgivning Manusstopp

Nr 2 v 26 1 juni
Nr 3 v 40 1 september
Nr 4 v 51 1 december
Hör av dig om du inte fått tidningen inom två veckor efter
planerad utgivningsvecka!

Här kommer  vårens nummer av Klösbrädan.
Ombyggnationer, katt med akut
livmoderoperationer,  små kattungar och
operationer har inte hindrat oss från att
sammanställa denna tidning. Vad tycks? Ris och
ros välkomas! Till nästa nummer vill vi förstås
ha in bidrag, fotografier och berättelser - allt
välkomnas.
Utställningssässongen närmar sig och syns vi
inte i Umeå så lär det väl bli på någon annan
utställning i vårt avlånga land.
Låt vårkänslorna spria!
Hälsningar från redaktionen.



BJÖRKSTAKATTEN
Hagagården
Östra Kyrkogatan 20903 36 UMEÅTel/Fax   090-13  86 16bjorkstakatten@katter.nu

Välkommen att besöka oss
även på Internet.

www.exoticzoo.com

Har du någon fin kattbild som vi kan få använda på webben?
Ta med den in till oss eller e-posta den till erik@norrsken.nu.

Sänd även in en liten bildtext.
Linn, Maria och Viktoria


