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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 i sin tur ingår i 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 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.

Djurskyddet tilldelades 15 000 kr som ekonomiskt 
stöd i december 2018. Djurskyddet har även fått låna 
klubblokalen utan kostnad samt överta överblivet 
kattfoder efter utställningen.

SAMARBETSAVTAL
Björkstakatten har under året haft ett samarbets-
avtal med SuperCat Sweden. De har exponerats på 
klubbens hemsida och i utställningskatalog i utbyte 
mot showpriser och medlemsrabatt.

Ett tillfälligt samarbetsavtal skrevs med Västerbot-
tens-Kuriren i samband med den internationella 
utställningen.

KLUBBLOKAL
Björkstakatten har en klubblokal på Västra Idrotts-
allén 4C. Lokalen ligger i Hagaborgs äldrecentrums 
källare, i andra flygelbyggnaden. Hiss ner till källaren 
finns vid äldreboendets huvudentré.

Flera kvällar i månaden, ofta torsdagar, välkomnas 
såväl medlemmar som andra kattvänner till olika 
aktiviteter. För det mesta utan entréavgift.

Björkstakatten hyr även en förrådslokal för utställ-
ningsburar, bord m m i samma fastighet.
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FUNKTIONÄRER
STYRELSE 2018
Styrelsen har under året haft elva möten och  
sammansättning enligt nedan.

Ordförande Maria Laestander

Vice ordförande Anders Fjällström

Sekreterare Kristin Stenmark 

Kassör Arne Lahti

Ledamot Gerd Andersson

Ledamot Ann-Christine Burman

Ledamot Sven-Arne Jansson

Ledamot Alexandra Krainer

Ledamot Eva Lindvall

Suppleant Katarina Johansson

Suppleant Susanne Vikström

VALBEREDNING
Dan Burman (sammankallande), Pernilla Helmersson 
samt Gunny Blomgren.

REVISOR
Johnny Sandström.

AKTIVITETSGRUPP
Björkstakattens aktivitetsgrupp har under året 
bestått av Kristin Stenmark, Ann-Christine Burman, 
Sara Björk, Alexandra Krainer och årets tre sista 
månader även Karin Lidvall.

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Avelssekreterare Anna Franklin

Medlemsansvarig Eva Lindvall

Utställningssekreterare Birgitta Forsberg

Webmaster Anders Fjällström

KOMMUNIKATION VIA INTERNET
Björkstakattens webbplats har adressen 
www.bjorkstakatten.se . Den har medeltal 27,4  
besökare per dag, med en topp på 401 besökare 
under utställningshelgens lördag.

Maria Laestander sammanställer klubbens digitala 
medlemsbrev, som har skickats ut nio gånger under 
året. 

Klubben har en sida på facebook.com/bjorkstakat-
ten med 661 personer (561 förra året) som gillar 
sidan och 648 som följer den. Dessutom finns klub-
ben på Twitter, twitter.com/bjorkstakatten och på 
Google+. 

Sedan 2015 finns även en sluten inofficiell face-
book-grupp för medlemmar i Björkstakatten. Grup-
pen Björkstakatter, har i dagsläget 132 medlemmar 
(127 förra året).
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MEDLEMMAR
MEDLEMSANTAL
BJK hade vid årets slut medlemmar enligt nedan.

 2017 2018

Huvudmedlem 178 214

Familjemedlem 21 28

Stödmedlem 2 3

Hedersmedlem* 4 4

Totalt 205 250

* Hedersmedlemmar är Erik och Iva Edlund, veteri-
när Lars Göransson samt Lennart Degerliden.

AVGIFTER 2018
Medlemsavgifter har under året varit:

Huvudmedlemskap 350 kr

Familjemedlemskap 110 kr

Juniormedlemskap 250 kr

Stödmedlemskap 150 kr

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.

FÖRMÅNER
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 nyhets-
brev.

Medlemmar erhöll under året rabatt vid köp hos 
webbutiken SuperCat Sweden: supercat.se . Foto-
graf David Nordlund gav klubbens medlemmar 10 % 
rabatt på fotograferingar.

Medlemskapet i SVERAK via Björkstakatten ger 
behörighet att få ställa ut katt på samtliga FIFes in-
ternationella utställningar, rabatt på kattförsäkring 
hos Agria, på samtliga SCANDIC-hotell i Sverige samt 
rabatt på LANGFORDs gentester.

MEDLEMSVÅRD
Björkstakatten har lyckats vända den nedåtgående 
medlemstrenden. Klubben arbetar för ökad synlig-
het bland allmänheten genom bl a annonsering och 
utåtriktad verksamhet. Nytt för i år var en välbesökt 
kattdag på 4H-gården på Nydala.

Medlemsvård och medlemsvärvning har fortsatt hög 
prioritet i föreningen. Bland annat genom ett lotteri 
bland de katter i klubben som fyllde år varje månad.

Freya vann födelsedagslotteriet i oktober.
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AVELS- & UTSTÄLLNINGVERKSAMHET
KATTUPPFÖDNING
Nya stamnamn 

SE*Coolizzie ś  Lizette Jonsson 
SE*Haga tassens  Annica Jönsson  
SE*Mon Doudou ś  Linda Söderlund 
SE*NavaJeevan ś  Marie Brandberg  
SE*Stinsen ś  Kristin Tang 

SVERAK-diplomeringar 
SE*Asiris Katarina Johansson   

Övrigt 
Huskattsbevis Mats Westling

Registrerade kattungar
47 (38)* av klubbens uppfödare har haft en eller flera 
kullar under 2018. Under året har 77 (69) kullar med 
sammanlagt 316 kattungar registrerats.
ras  kullar ungar -18 ungar -17

Abessinier 1 2 (4)
Bengal 6  14 (10)
Brittiskt kh 3  9 (6)
Burma 2  11  (2)
Devon Rex 4  13  (6)
Egyptisk mau 1 3 (0)
Helig Birma 3  8  (35)
La Perm lh 1 6 (0)
Maine Coon 6  29  (13)
Norsk Skogkatt 4  16 (32)
Ocicat 1 5 (7)
Perser/Exotic 2  6  (11)
Ragdoll 27  121  (65)
Sibirisk Katt 9  45  (37)
Sphynx 5 23  (20) 
Sphynx XSH** 2 5  (0)

* Förra årets siffror står inom parentes. 

** Kontrollavel.

BÄST I NORR
Tävlingen drivs i samarbete mellan Norrlandsklub-
barna; Björkstakatten, Hälsingekatten, Medelpads 
kattklubb, Norrskenskatten, Solkatten, Storsjökat-
ten och Sundsvalls kattklubb. Tävlingen är öppen för 
klubbarnas medlemmar. 

En ledningsgrupp med representanter från klubbar-
na räknar fram årets vinnare från SVERAKs resul-
tatlistor. Vinnarna för Bäst I Norr 2018 har ännu inte 
presenterats när denna årsberättelse färdigställs (2 
febr).

Ägaren till katt som erhåller titeln Bäst i Norr (vin-
nare totalt), får ett vandringspris och en fri utställ-
ningsavgift (presentkort) i vardera av deltagande 
klubbars utställningar under året. Övriga vinnare i 
respektive kategorier erhåller även de priser.

Anders Fjällström är ansvarig för webbplatsen –  
www.bastinorr.se
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IDÉKLÄCKARKVÄLL
Ca 10 personer kom till klubbens första med-
lemskväll den 18 januari för att spåna ihop nya 
verksamhetsidéer. Förslag var t ex koppelträning, 
mat/motion för äldre katter, nytt besök av konsu-
mentvägledarna, föredrag av veterinär eller om 
näringslära. Temakvällar om olika raser/kategorier 
föreslogs också. Björkstakatten påminner om att vi 
gärna lånar ut klubblokalen till de med kompetens 
och intresse att arrangera något kring den egna 
rasen eller kategorin.

UPPFÖDARTRÄFFAR
Hösten 2017 beslutades att ordna uppfödarkvällar på 
måndagar ca en gång per månad. De uppskattade 
träffarna med bra balans mellan enkla föredrag och 
erfarenhetsutbyte fortsatte under våren.

Träff 3 den 22 januari - Genetik. Ca 25 kom, varav 
några nya men mest erfarna uppfödare. Kristin Sten-
mark visade en bildpresentation med genetikens 
grunder, exempel och frågor att diskutera.

Träff 4 den 26 februari - Dräktighet. Sara Björk tog 
fram diskussionsunderlag till kvällens tema parning, 
dräktighet och födsel. 21 deltagare kom och medver-
kade till ett givande samtal.

Träff 5 den 19 mars - Kattungar. ”Bara” 15 deltagare 
dök upp för att lära mer om kattungarnas första 12 
veckor. Kristin bidrog med en bildpresentation.

Träff 6 den 16 april - Nya hem. Ca 15 deltagare kom 
även på årets avslutande uppfödarträff. Alexandra 
tog fram underlag för kvällen, där bl a SVERAKs  
regler och avtal behandlades. 

ÖPPET HUS
Den 15 februari hade klubben Öppet Hus för att sär-
skilt välkomna de som är nyfikna på vår verksamhet. 
Flera ”gamla” medlemmar och katter fanns på plats. 
Några nya eller blivande medlemmar kom också.

ÅRSMÖTE
Söndag 18 februari kl 14 hölls årsmöte med 22 
medlemmar på plats. Bokslutet godkändes och 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet. En ny suppleant 
välkomnades till styrelsen. Erika Blomqvist och Ewa 
Lahti tackades för deras insatser i föreningen. Mötet 
avslutades som brukligt med smörgåstårta.

MOTIONSMÖTE
Den 8 mars kom ca 18 medlemmar för att diskutera 
årets spännande SVERAK-motioner. Även genom-
gång av andra handlingar till SVERAKs årsmöte.

NYA UTSTÄLLARE
Den 22 mars ordnades en kväll för nybörjare på katt-
utställning. Välbesökt av båda folk och föranmälda 
katter. Nio helt nya utställare kom.

SVERAKS ÅRSMÖTE
Björkstakatten representerades av Anna Franklin 
och Sven-Arne Jansson på SVERAKs årsmöte den 
17-18 mars i Örebro. Det var första gången med live-
sändning av SVERAKs årsmöte. Dessutom var klub-
barna mer engagerade än tidigare på sociala medier 
när det gäller motionerna.

HJÄRT- OCH NJURSCANNING
Klubben lånade ut sin lokal åt veterinär Lennart 
Nilsfors som ultraljudsundersöker hjärtan och njurar 
på katter inför eventuell avel eller om de har miss-
tänkt sjukdom. Detta år besökte Nilsfors klubben 
den 1 februari, 17 maj, 1 augusti, 4 oktober och 15 
november. BJK:s medlemmar erhöll 100 kr rabatt på 
scanningspriset. 

ÖVRIGA AKTIVITETER
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UTSTÄLLNINGSHELG 21-22 APRIL
Årets internationella kattutställningar, som var num-
mer 42 och 43 i ordningen, ägde rum på T3-Center. 
Utställningskommissarie var Maria Laestander. Dan 
Burman, Arne Lahti, Eva Lindvall, Sven-Arne Jansson 
och Susanne Vikström utgjorde tillsammans med 
henne ledningsgrupp för arrangemanget.

Inbjudna domare var Dorte Kaae (DK), Karl Preiss 
(NO), Anne Veland (NO), Veikko Saarela (FI), Sirpa 
Lindelöf (SE), Mats Askett (SE), Kristiina Rautio (FI), 
Kristiano Federico Sandon (IT), Kristof van Roy (BE) 
och Marcin Biernaczyk (PL).

På lördag bedömdes 315 katter (337 anmälda) och på 
söndag bedömdes 308 katter (331 anmälda).

FOTODAG
Fotograf Åke Andersson ställde upp sin studiout-
rustning i klubblokalen den 5 maj och bjöd in till en 
fotodag. Denna gång deltog fem medlemmar.

UTVÄRDERINGSMÖTE
Några medlemmar träffades den 24 maj för att 
utvärdera årets internationella kattutställning. 
Incheckningen med veterinärbesiktning i form av 
stickprovskontroll uppskattades. Missnöje rörande 
en del priser och dålig uppslutning när bord och  
stolar skulle köras bort efteråt. Flera konkreta för-
slag på förbättringar framkom.

KATTCAFÉ I MAJ
Björkstakattens kattcafé den 27 maj lockade ca 20 
fika- och pratsugna besökare på besök. Fika för ca 
500 kronor såldes. En härlig dag med vackert väder, 
festligt folk och kul katter!

Det var åtta katter på plats och ytterligare fyra som 
kom på besök. Nästan alla katterna klarade av agili-
tybanan med lite lock och pock.  
Vinnare i hinderbanetävlingen blev:

1 • Breeze, NFO, äg Sandra Holmberg (11 p)
2 • Lea, SPH, äg Alexandra Krainer (10 p)
3 • Lo, SPH, äg Alexandra Krainer (8 p)

FÖRSOMMARFEST
Den 2 juni samlades 19 personer till traditionell vår-
fest. Det blev grillbuffé, potatisgratäng och grekisk 
potatissallad med kladdkaka till efterrätt. 

Foton från vårens kattcafé.
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MÅNADENS FÖDELSEDAGSKATT
Björkstakatten fortsatte att lotta ut presentpåsar till 
en födelsedagskatt varje månad under 2018.  
Årets vinnare blev: 

Januari • S*Kattmillas Quom, äg Camilla Eriksson

Februari • S*Milda ma Tildes Viola Gråsten, äg B Forsberg

Mars • SP S*Milda ma Tildes Amazing Amous,  
 äg Solweig Uttermalm Wahlström

April • SE*WigozAna´s Bodil Bonita, äg Anna Bjuhr

Maj • S*Sotarhusen´s Stilige Stig, äg Camilla Collin Hansson

Juni • SE*Klint skogens Janis, äg Annalill Lindström

Juli • S*Sheltieblue Ragga Blue Ehnja, äg Jeanette Palmblad

Augusti • SE*Välistero´s Fuligo, äg Erika Hansson

September • SE*Rut´s Gunter, äg Alexandra Krainer

Oktober • SE*Kurjokattens Freya, äg Carina Ohlsson

November • PR S*Vilda Western´s Clever Cleo,  
 äg Christina Larsson

December • S*AceroRamos LaVista,  
 äg Katarina Strandberg Johansson

KATTSNACK x 3
En del torsdagar är klubblokalen öppen för fika och  
fritt kattprat utan större styrning. Vi berättar om 
våra älskade katter och deras upptåg, delar sorger 
och glädjeämnen. Inte sällan dyker det upp en och 
annan klubbkatt dessa kvällar. Det är ett utmärkt 
tillfälle att träna katten i transport, miljöombyte och 
främmande katter/människor.

Årets kattsnackkvällar ägde rum den 22 februari 
(med pyssel), 30 augusti (med säsongsstart) och 6 
december (med julmys).

NYTT SAMARBETE: KATTDAG PÅ 4H
Den 12 augusti besökte Björkstakatten 4H-gården 
Hemmanet på Nydala. Vi hade med 20 katter som 
visades både ute och inne. Tur med strålande väder. 
Vi ordnade raspresentationer, hinderhoppning och 
tipsrunda med priser till alla. 

Det var rekordmånga besökare enligt 4H. Massor av 
familjer med glada barn som fick klappa katter (och 
andra djur), äta gott hembakat fika, få gratis ansikts-
målning mm.
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Sofia från 4H valde vinnarna i den bondgårdsinspire-
rade tävlingen:

4H-gårdens bästa flugfångare  
• S*Kattmillas Old Speckel Hen, SPH. Äg Alexandra Krainer

4H-gårdens bästa vaktkatt  
• Miriada’s Baltazar of Laguna Leo, MCO. Äg Lena Eriksson

4H-gårdens bästa charmör  
• S*Kattmillas Victory, SPH. Äg Camilla Eriksson

4H-gårdens supermamma  
• S*Degerlidens Crow Hairy Moccasin, EXO. Äg Degerliden

Tack 4H för ett gott samarbete! Vi ses igen 2019.

FRÅN SKYGG TILL TRYGG
Den 20 september hade klubben besök av Lina 
Jonsson och Susanne Stenvall från Djurskyddet. De 
berättade om hur de rehabiliterar katter och vilka 
psykologiska och praktiska teknikerna de använder. 
31 personer deltog vid den uppskattade kvällen va-
rav fler än vanligt som inte var medlemmar. Än.

DIPLOMERINGSKURS
Den 25 september samlades intresserade nya/blivan-
de uppfödare i klubblokalen och 10 av dem anmäl-
de sig till SVERAKs diplomeringskurs. Efter ett par 
träffar tvingades studierna tyvärr att avslutas p g a 
sjukdom. Nytt kursstart utlovas 2019.

DEN GAMLA KATTEN
Den 11 oktober delade vi med oss av våra erfarenhet-
er av att leva med mysiga, gamla katter. Anci Burman 
hade förberett med en bildpresentation om bl a vad 
man ska tänka på när det gäller foder, aktivering och 
hälsa. En bra kväll som lockade 17-18 deltagare.

HÖSTMÖTE
Björkstakatten har ett årligen återkommande höst- 
möte för att formulera och föreslå ändringar i BJKs, 
SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Den 25 okto-
ber ägde årets höstmöte rum. 5-6 personer var på 
plats, men inga motioner skrevs.

HÖSTENS FÖRELÄSNINGSDAG 
ETT GOTT KATTLIV
Den 11 november bjöd klubben in till en föreläsnings-
dag av och med huskattägare, raskattuppfödare och 
utställningsdomare Elin Hoffner. Vi höll till i Petters-
son-Bergersalen på Umeå Folkets Hus kl 10-16.00.

Elin pratade om ansvar och etik, kattens behov, om 
strategier när det går på tok, problemlösning, katten 
som hobby och kattens betydelse i samhället mm.

Drygt 40 deltagare, en del långväga ifrån, fick tillfälle 
att fundera över sina framtida kattrelaterade priori-
teringar. Elin inspirerade till planering och kunskaps-
fördjupning. Medarr Agria djurförsäkring.
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KATTENS DAG
Lördag den 1 december kl 10-15.00 firades Kattens 
Dag i en tom butikslokal på Strömpilsplatsen. Många 
nyfikna kom för att prata katt, ställa frågor om kat-
ter och klubben. Både VK och SVT gjorde reportage. 
En fin dag i kattens tecken!

14 vackra klubbkatter finns på plats, de närvarande 
kattraserna presenterades under dagen. Dessutom 
tävlades det om hedrande jultitlar. Domare var Anna 
och Johnny Lind. 

Tomtefar • Bellini OCI, äg Jessica Almgren

Tomtemor • Breeze NFO, äg Sandra Holmberg

Tomtenisse • Mamma Mia EXO, äg Kerstin T

Publikfavoriter blev skogkatten Blixten och en brit-
tisk korthår.

Vi tackar Strömpilen för att vi fick tillgång till lokalen 
samt Royal Canin för sponsring.

JULFEST
25 personer i alla åldrar möttes lördag den 8 decem-
ber i en kvarterslokal på Östra Ersboda för att um-
gås, äta välsmakande julbuffé och trivas tillsammans.

Styrelsen vill tacka för förtroendet under det gångna året.

Vi ser fram emot ett spännande 2019 med  
nya och gamla medlemmar!
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