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BJÖRKSTAKATTEN
BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING
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).

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.

BJÖRKSTAKATTENS KATTFOND
År 2000 grundades Björkstakattens kattfond. Bidrag 
ur fonden lämnas i första hand till stöd för de kat-
ter 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.

SAMARBETSAVTAL
Björkstakatten har under året haft samarbetsavtal 
med Djurmagazinet City och Mariedal samt SuperCat 
Sweden. Sponsorerna har fått synas på bland annat 
klubbens hemsida och utställningskatalog i utbyte 
mot showpriser, rabatt för våra medlemmar etc.

Ett tillfälligt samarbetsavtal skrevs med Västerbot-
tensKuriren i samband med utställningen.

KLUBBLOKAL
Björkstakatten har en klubblokal på Västra Idrotts-
allén 4C. Lokalen ligger i Hagaborgs äldrecentrums 
källare, i andra flygelbyggnaden. Lokalen är tillgäng-
lig för rullstolsburna via äldreboendets huvudentré. 
Under året har det köpts in 22 stolar och 22 pallar till 
lokalen.

Flera torsdagar i månaden välkomnas alla kattvän-
ner 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 2014
Styrelsen har under året haft elva möten och  
sammansättning enligt nedan.

Ordförande Maria Laestander

Vice ordförande Pia Kaartinen

Sekreterare Ann-Christine Burman

Kassör Mikael Lindgren

Ledamot Lennart Degerliden

Ledamot Anders Fjällström

Ledamot Sven-Arne Jansson

Ledamot Eva Lindvall

Ledamot Rithwa Nygren

Suppleant Erika Blomqvist

Suppleant Kristin Stenmark

VALBEREDNING
Birgitta Forsberg (sammankallande),  
Maria Bonnedahl och Gunilla Falk.

REVISOR
Jonny Sandström

AKTIVITETSGRUPP
Björkstakattens aktivitetsgrupp har haft en varie-
rande sammansättning under året. Kristin Stenmark, 
Ann-Christine Burman, Maria Laestander, Pia Kaar-
tinen, Maria Bonnedahl, Sara Björk, Ewa Lahti samt 
Maria Lindberg har arbetat i gruppen under hela 
eller delar av 2014.

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Avelssekreterare Anna Franklin

Medlemsansvarig Swen Tjäderborn

Utställningssekreterare Kerstin Tjäderborn

Webmaster Anders Fjällström

INTERNET
Björkstakattens hemsida har adress bjorkstakatten.
se . Klubben har även en Facebook-sida samt skickar 
regelbundet ut information till medlemmarna via 
digitala medlemsbrev.

Utställningsbyggare som tar en välbehövlig paus.
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MEDLEMMAR
FÖRMÅNER
Medlemmarna i BJK får vara med på föreläsningar 
och kurser som klubben ordnar gratis eller till rabat-
terat pris. De har möjlighet att lägga ut foton på sin 
katt på hemsidan, samt annonsera om kattungar, 
avelshanar etc. Om klubben får deras e-postadress 
får de våra digitala nyhetsbrev.

Medlemmar erhåller mot uppvisande av medlems- 
kort rabatt i Djurmagazinets båda butiker i Umeå 
samt hos webbutiken SuperCat Sweden: supercat.
se.

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

AVGIFTER 2014
Medlemsavgifter under året har varit:

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 re-
gistrera raskattungar i SVERAKs stambok.

MEDLEMSANTAL
BJK hade vid årets slut medlemmar enligt nedan.

 2013 2014

Huvudmedlem 143 130

Familjemedlem 16 17

Stödmedlem 8 7

Hedersmedlem* 3 3

Totalt 170 157

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

MEDLEMSVÄRVNING
I syfte att vända den nedåtgående medlemstrenden 
har styrelsen satt in några nya åtgärder. Aktivitets-
gruppen har utökats med fler medlemmar. Affischer 
om Björkstakatten i A3-format har tagits fram för 
uppsättning på bland annat djuraffärer och veteri-
närkliniker. Ett faddersystem för nya medlemmar 
håller på att utvecklas. Klubben kommer att trycka 
upp nya infofoldrar inför jubileumsåret.
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AVELS- & UTSTÄLLNINGVERKSAMHET
KATTUPPFÖDNING
Nya stamnamn inom Björkstakatten 2014 är: 

SE*Arwati ś  Ewa Lathi

SE*Epigon ś   Maria Lindberg

SE*LillaLexie ś  Frida Norum

SE*Lurvligan ś  Andrea Jonsson

SE*Oh so purrfekt  Ingela Olofsson

SE*Penntrollet ś  Johanna Bergman

Birgitta Forsberg och Kristin Sirén Bergström har 
blivit diplomerade under året.

32 av klubbens uppfödare har haft en eller flera 
kullar under 2014. Under året har 54 (44)* kullar med 
sammanlagt 168 (154) kattungar registrerats.

ras  kullar ungar

Bengal  3  9  (23)

Brittiskt Korthår  1  2  (3)

Burma  2  3  (9)

Cornish Rex  4  14  (6)

Devon Rex  3  10  (9)

Helig Birma  8  15  (32)

Maine Coon  1  8  (0)

Norsk Skogkatt  10  41  (14)

Ocicat  1 3 (0)

Perser/Exotic  7  16  (20)

Ragdoll  9  29  (12)

Sibirisk Katt  3  11  (16)

Somali  0 0  (1)

Sphynx  2 7  (9)

* Förra årets siffror står inom parentes.

UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET
Av Björkstakattens medlemmar har 78 ställt ut sin/
sina katter en eller flera gånger under året. 19 olika 
kattraser, samt huskatter, har ställts ut av klubbens 
medlemmar. 

Klubben har funnits representerad vid 18 utställning-
ar över hela Sverige, tre norska samt en finsk utställ-
ning. Flest ställde ut på vår egen utställning, där 60 
personer tillsammans visade upp 98 katter. Även 
utställningarna i Skellefteå (36:58) och Luleå (31:53)
var populära. 

BÄST I NORR
Tävlingen drivs i samarbete mellan Norrlandsklub-
barna; Björkstakatten, Hälsingekatten, Medelpads 
kattklubb, Norrskenskatten, Solkatten, Storsjökat-
ten, Sundsvalls kattklubb och Örnsköldskatten. För 
att delta måste du vara medlem i någon av klubbar-
na och skicka in dina katters fem bästa utställnings-
resultat.

Ägaren till katt som erhåller titeln BÄST I NORR (vin-
nare totalt), får ett presentkort på en fri utställnings-
avgift i vardera av deltagande klubbars utställningar 
under året. 2003 inrättades dessutom ett vandrings-
pris.

Vinnarna presenteras på Björkstakattens vårutställ-
ning. Björkstakattens medlemmar gjorde bra ifrån 
sig under 2013 och tog förstaplatserna i kategori 2, 3 
och 4 samt det åtråvärda totalpriset.

Mer information på: www.bastinorr.se
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AVELS- OCH DIPLOMERINGSCIRKEL
I samarbete med Studiefrämjandet arrangerades 
under våren en studiecirkel för erfarna, nya och bli-
vande uppfödare. Ann-Christine Burman, Sara Björk 
samt Kristin Stenmark ledde studierna som lockade 
åtta deltagare.

Av dessa åtta genomförde tre SVERAKs uppfödar-
diplomering.

IDÉKLÄCKARTRÄFF
Den 13 februari samlades många medlemmar för att 
bidra med idéer och uppslag till klubbens kommande 
verksamhet. Idéer antecknades noga av aktivitets-
gruppen och de flesta av dem har också förverkli-
gats under året.

ÅRSMÖTE
Den 23 februari kl 14 ägde årets årsmöte rum i klubb-
lokalen. 23 medlemmar var närvarande. De samlade 
stadgeändringarna som antogs vid förra årsmötet 
antogs nu ännu en gång och träder genast i kraft.

En ny stadgeändring gällande rutiner kring hur och 
när motioner ska skrivas och lämnas in, antogs för-
sta gången.

Bokslutet godkändes och styrelsen beviljades an-
svarsfrihet. En ny suppleant valdes in i den i övrigt 
oförändrade styrelsen. Mötet avslutades med kaffe, 
te och en delikat smörgåstårta.

TRÄFFAR FÖR NYA MEDLEMMAR
Vissa kvällar hälsar vi klubbens nya medlemmar, och 
de som funderat på att bli medlem, särskilt välkom-
na till klubblokalen. Några ur styrelsen presenterade 
sig samt berättade om klubben, verksamheten, vem 
som gör vad och svarade på frågor.

Årets temakvällar för nya medlemmar hölls den 27 
februari samt den 30 oktober.

MOTIONSMÖTE
Den 6 mars samlades en grupp intresserade med-
lemmar för genomgång av årets handlingar och 
motioner inför SVERAKs årsmöte.

SVERAKS ÅRSMÖTE
Björkstakatten representerades på SVERAKs årsmö-
te den 15-16 mars av ordföranden Maria Laestander 
och vice ordförande Pia Kaartinen.

Björkstakatten hade skickat in en skrivelse med öns-
kemål om möjlighet till vidareutbildning via förbun-
det. Svaret på skrivelsen blev att SVERAK inte kan 
ansvara för utbildning av medlemmarna. Men de ska 
sätta ihop en kontaktlista för att underlätta för de 
klubbar som själva vill vidareutbilda sina medlemmar.

På årsmötet meddelades att BJK tilldelats en ärorik 
andraplats i Royal Canins Kattens Dag-tävling 2013. 
Priset var 3 000 kr och ska användas till en trevlig 
aktivitet för medlemmarna.

HJÄRT- OCH NJURSCANNING
Klubben lånade ut sin lokal åt veterinär Lennart 
Nilsfors i samband med hans besök i regionen. Han 
undersöker hjärtan och njurar med ultraljud på kat-
ter med hälsoproblem, men även helt friska katter 
som behöver testintyg för att kunna användas i 
avel. Detta år besökte han oss den 12 mars, 6 maj, 17 
september och 2 december. BJK:s medlemmar erhöll 
100 kr rabatt på scanningspriset.

NYBÖRJARE PÅ UTSTÄLLNING
Den 13 mars fick de nio nybörjare som kom veta mer 
om vad en kattutställning innebär. Vad man ska ha 
med sig, vilka regler som gäller, hur man vet att kat-
ten ska fram för bedömning osv. 

ÖVRIGA AKTIVITETER
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UTSTÄLLNINGSHELG 5-6 APRIL
Årets internationella kattutställningar, som var 
nummer 34 och 35 i ordningen, ägde rum den 5-6 
april på T3-Center. Utställningskommissarie var 
Maria Laestander. Mikael Lindgren, Rithwa Nygren, 
Eva Lindvall och Sven-Arne Jansson utgjorde tillsam-
mans med henne den centrala ledningsgruppen för 
arrangemanget. Inbjudna domare var Stephe Bruin 
NL, Alessandro Ghibaudo IT, Lene Glem DK, Minna 
Krogh DK, Sirpa Lindelöf SE, Maud Olsen Johansson 
SE, Eva Porat SE, Kristiina Rautio FI, Veikko Sarela FI 
samt domareleven Elin Hoffner SE.

På lördagen visades 243 katter (274 anmälda), på 
söndagen var antalet 239 (274 anmälda). Detta är 
en minskning sedan 2013. På lördagen sammanföll 
kattutställningen med en hockeymatch i hallen intill. 
Detta gav utställningsbesökarna sämre parkerings-
möjligheter och var kanske en orsak till årets lägre 
besökarantal, jämfört med 2013.

UTVÄRDERINGSMÖTE
Den 24 april var det dags för utvärdering av utställ-
ningshelgen. Många utställare hade uttryckt sig po-
sitivt om arrangemanget som flöt på bra utan några 

allvarliga problem. Uppsättning och nerplockning av 
utställningen fungerade bra. Den nya, specialbyggda 
entrén gjorde succé. 

Som tidigare år uppstod det ibland luckor i beman-
ningen på under helgen. Vi kommer därför att utfor-
ma skriftliga arbetsbeskrivningar som finns på plats 
under helgen, om nya reserver måste hoppa in. 

Trots trenden med vikande antal utställare, lycka-
des klubben genomföra arrangemanget med den 
ekonomiska marginal som behövs för verksamhets-
årets övriga verksamhet och klubblokalens hyra. Allt 
tack vare flitiga insatser från styrelse, medlemmar, 
sponsorer och andra aktiva. Duktiga domare, vana 
assistenter, läckert fika och glada utställare bidrog 
förstås också till det goda helhetsintrycket.

KATTVACCINER
Den 5 juni föreläste veterinär Cicci Tjernström på 
klubblokalen om vikten av att alla vaccinerar sina 
katter. Många intresserade hade kommit för att höra 
henne redogöra för olika vaccinerna, vad de skyddar 
emot, hur ofta de bör förnyas etc.

VÅRFEST
I juni samlades 28 medlemmar för en trivsam kväll 
med grillning och jordgubbstårta utanför klubbens 
lokal.
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Foto: Rithwa Nygren.
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KATTSNACK
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 utställ-
ningsframgångar bland annat.

Inte sällan dyker det upp en och annan klubbkatt 
dessa kvällar. Det är ett utmärkt sätt att träna sin 
katt i bilåkning, miljöombyte och vänja den vid att bli 
hanterad av främmande människor.

Årets kattsnackkvällar ägde rum den 20 februari,  
8 maj, 22 maj och 4 december.

HÖSTUPPTAKT
Den 28 augusti möttes vi för prata om allt som hänt 
oss och våra katter under sommaren och dra igång 
höstens säsong.

UPPFÖDARTRÄFF
Kvällen den 4 september ägnade vi åt att utbyta 
fodertips för dräktiga och digivande honkatter med 
varandra.

VAD KOSTAR DET ATT HA KATT
Björkstakattens kassör Mikael Lindgren höll den 
11 september ett mycket uppskattat föredrag om 
vilka kostnader man kan räkna med som kattägare. 
Han gav också många konkreta råd och praktiska 
lösningar kring hur utgifterna kan hållas nere. Ett 
kompendium från föredraget finns att hämta på 
klubblokalen.

BOKTIPS
Några medlemmar träffades den 2 oktober för att 
tipsa varandra om bra kattböcker.

Vad du inte visste om din katt,  
av Sarah Heath

Känn din katt,  
av Bash Dibra med Elisabeth Randolph

Att bli med katt & Din katts beteende, 
av Susanne Hellman Holmström

Kattuppfödning – avel och genetik,  
av Ylva Stockelberg

Praktisk guide för kattuppfödning,  
utgiven av Royal Canin

Kattens sjukdomar,  
av Ann-Marie Nilsson

PLANERING AV JUBILEUMSÅRET
Den 27 november träffades vi på klubblokalen för 
att fundera över hur vi ska kunna göra Björkstakat-
tens 30-årsjubileum 2015 oförglömligt. Vi beslutade 
bland annat att se över vårt PR-material, att ta fram 
en jubileumslogga samt beställa profilmaterial med 
klubbens logotyp.

HÖSTMÖTE
BJK håller, som de flesta andra klubbar, sitt årsmöte 
i februari. Eventuella antagna motioner till SVERAKs 
årsmöte ska skickas in redan 1 december året innan 
de kan behandlas.
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Därför har Björkstakatten infört en ny möjlighet 
för medlemmarna att påverka stadgar och regler, 
genom ett årligen återkommande Höstmöte. Några 
entusiaster träffades den 23 oktober för att föreslå 
regeländringar. Efter gott fika och trevligt kattprat 
kom vi fram till att vi inte ville motionera om något.

HUSKATTKVÄLL
Ann-Christine Burman och Kristin Stenmark inled-
de kvällen den 13 november med ett föredrag med 
bildvisning om tamkattens historia. Sedan fikade 
deltagarna och presenterades för kvällens stjärnor 
– fem huskatter. Alexandra visade upp treåriga Rut. 
Martina hade med sig lilamaskade Lovis. Kerstin pre-
senterade treåriga Disa. Gunilla och Anna hade med 
sig ettåriga Elliot och busfröet Svante.

KATTENS DAG
Björkstakatten firade en riktigt trevlig Kattens Dag 
den 29 november hos Djurmagazinet på Mariedal.  
31 katter visades upp för de många besökarna. Nytt 
för i år var att katterna blev bedömda i fyra klasser. 
Juryn bestod av ordföranden i Björkstakatten, Agri-
as ombud och representanter från Djurambulansen.

Grattis till vinnarna:

Årets Gentleman, 16 år gamla skogkatten EP S*Ling-
ontuvans Björnbär, ägare Eva Lindvall.

Årets Primadonna, PR CH DK*Benga Silverspirits 
Moon, ägare Åsa Burström.

Årets Busfrö, ragdollungen S*Sheltieblue Ragga 
P’Vooppi. Ägare Swen och Kerstin Tjäderborn.

Årets Look alike, sjömansparet Alexandra Krainer 
och sphynxtjejen S*Sayyads Trick of Treat.

Dessutom fick publiken traditionsenlig utse sin favo-
rit som blev GIP IC S*Månegarm’s Enjoye Life, Maine 
Coon kastrathane, ägare Michael Holmlund.

JULFEST
Antalet deltagare vid årets julfest slog nytt rekord. 
Hela 47 personer i alla åldrar samlades den 13 decem-
ber i en kvarterslokal på Ersboda för att umgås, äta 
julbord och trivas tillsammans.

Årets Look alike i matchande klädsel. Foto: Rithwa Nygren.

Lena med sin sin senaste importhane Kiwano’s Da Capo 
(Casper). Foto Kristin Stenmark.

ATT IMPORTERA KATT
Klubbens lokal var nästan fullsatt när vi samlades 
för att höra maine coon-uppfödaren Lena Eriksson 
delge oss sina kunskaper om och erfarenheter av 
att importera katt. Numera är det ganska lätt att 
importera, åtminstone inom EU. Dock är det viktigt 
att kontrollera aktuella regler på Jordbruksverkets 
hemsida, då de kan ändras med kort varsel.
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Styrelsen vill tacka för förtroendet under det gångna året.

Vi ser fram emot ett spännande 2015 med  
nya och gamla medlemmar!

Styrelse
ns und

erskrif
ter


