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BJÖRKSTAKATTEN
BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING
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).

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 har 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 samarbetsavtal fanns med Västerbottens-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 2019
Styrelsen har under året haft elva möten och  
sammansättning enligt nedan.

Ordförande Maria Laestander

Vice ordförande Susanne Vikström

Sekreterare Kristin Stenmark 

Kassör Arne Lahti

Ledamot Gerd Andersson

Ledamot Ann-Christine Burman

Ledamot Anders Fjällström

Ledamot Sven-Arne Jansson

Ledamot Eva Lindvall

Suppleant Katarina Johansson

Suppleant Åsa Liljendahl

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, Karin Lidvall och från i april även Marie 
Brandberg.

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 28,1  
besökare per dag, med en topp på 357 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 788personer (661 förra året) som gillar si-
dan och 780 som följer den. Dessutom finns klubben 
på Twitter, twitter.com/bjorkstakatten. 

Sedan 2015 finns även en sluten inofficiell face-
book-grupp för medlemmar i Björkstakatten. Grup-
pen Björkstakatter, har i dagsläget 135 medlemmar 
(132 förra året).
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MEDLEMMAR
MEDLEMSANTAL
BJK hade vid årets slut medlemmar enligt nedan.

 2018 2019

Huvudmedlem 214 227

Familjemedlem 28 25

Stödmedlem 3 3

Hedersmedlem* 4 4

Totalt 249 259

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

AVGIFTER 2019
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. 

SVERAK började 2019 erbjuda medlemsskap via dem 
i valfri klubb till kampanjpris 250 kr för nya medlem-
mar. Kampanjen gav BJK tretton nya medlemmar.
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AVELS- & UTSTÄLLNINGVERKSAMHET
KATTUPPFÖDNING
Nya stamnamn 

SE*Ghibli’s Emil Bäckström
SE*Hedentassen’s Monika Hedensparr
SE*Klinten’s Inga-Lisa Andersson
SE*Leannain’s Karin Lidvall
SE*Too-tickis Annika Svensson
SE*Westbothnias Anna Gerklev
SE*Östernosens Evelina Lindgren

SVERAK-diplomeringar 
SE*Pure White Nina Rhen 
SE*Kvitterdalens Camilla och Åsa Liljendahl

Huskattsbevis 
Hulda Tia Norrgård 
Ull Pia Westerberg

Registrerade kattungar
44 (47)* av klubbens uppfödare har haft en eller flera 
kullar under 2019. Under året har 67 (77) kullar med 
sammanlagt 255 kattungar registrerats.
ras  kullar ungar -19 ungar -18

Abessinier 1 3 (2)
Bengal 3  8 (14)
Brittiskt kh 2  6 (9)
Burma 3  6  (11)
Cornish Rex 1 5 (0)
Devon Rex 3  10  (13)
Egyptisk mau 1 4 (3)
Helig Birma 7  17  (8)
Maine Coon 3  13  (29)
Norsk Skogkatt 8  39 (16)
Ocicat 2 6 (5)
Perser/Exotic 2  5  (6)
Ragdoll 23  91  (121)
Sibirisk Katt 8  42  (45)

* Förra årets siffror står inom parentes. 

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 grupp med representanter från klubbarna räknar 
fram årets vinnare från SVERAKs resultatlistor.

VINNARE 2018

Vinnare totalt och kategori 2 
SC S*Just Catnap’s Nicolas JW, NFO 

Vinnare kategori 1 
IC SE*Sightly Dolls MM Bacardi Vaníla, RAG

Vinnare kategori 3 
GIP Shai-San-War’s Viggo, BUR

Vinnare kategori 4 
SE*DarkTown’s Good Looking, CRX

Vinnare kategori 5 
Freja, Huskatt långhår 

VINNARE 2019

Vinnare totalt och kategori 3 
IP S*Razzlecat’s Lady Godiva, BSH

Vinnare kategori 1 
IC S*Athelstones How Many Tears JW, PER

Vinnare kategori 2 
IC S*Curly line Birgit, NFO

Vinnare kategori 4 
SP SE*Fabulous Stars Hercules DSM, SPH

Vinnare kategori 5 
Freja, huskatt långhår

Ägaren till katt som erhåller titeln Bäst i Norr (vinna-
re totalt) får en fri utställningsavgift (presentkort) i 
vardera av deltagande klubbars utställningar under 
året. Övriga 10 bästa i respektive kategorier erhåller 
även de priser.

Anders Fjällström är ansvarig för webbplatsen –  
www.bastinorr.se - med fler detaljer.
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UPPSTART OCH IDÉMÖTE
Sex personer var på plats vid årets första klubbmö-
te den 17 januari. Ett önskemål om kurs i kattupp-
fostran framfördes.

ÖPPET HUS
Den 7 februari hade klubben Öppet Hus för att sär-
skilt välkomna nya medlemmar samt andra som är 
nyfikna på vår verksamhet. Fler katter än människor 
dök upp i lokalen. Godis och gott fika.

ÅRSMÖTE
Söndag 17 februari kl 14 hölls årsmöte med 21 med-
lemmar närvarande. Bokslutet godkändes och styrel-
sen beviljades ansvarsfrihet. Ett par motioner av 
formell karaktär antogs. En ny suppleant valdes in till 
styrelsen. Alexandra Krainer tackades för sina insat-
ser i föreningen. Smörgåstårta avnjöts som vanligt 
efter årsmötet.

Styrelsen höll efter årsmötet ett konstituerande 
möte. Arne Lahti konstituerades till kassör, Kristin 
Stenmark till sekreterare och Susanne Vikström till 
vice ordförande.

CANCER HOS KATTER
Den 23 februari föreläste veterinär Patricio Rivera 
om Cancer hos katter på Scandic syd. Patricio var en 
mycket engagerad föreläsare, uppskattad av de 17 
åhörare som kom. Ett samarbete tillsammans med 
Skogkattslingan.

MOTIONSMÖTE
Den 5 mars samlades ca 10 personer och gick igenom 
skrivelse, motioner samt andra handlingar inför 
SVERAKs årsmöte.

RAPPORT FRÅN SVERAKS ÅRSMÖTE
Susanne Vikström rapporterade den 21 mars från 
SVERAKs årsmöte 16-17 mars i Linköping , där hon 
och Arne Lahti representerade klubben. Ca tio in-
tresserade kom och bjöds en utförlig redovisning.

SVERAK informerade om framtida digitala lösningar 
på ägarändringar, registreringar, bekräftelser mm. 
Diplomeringsgruppen rapporterade om sitt arbete. 
Maria Laestander blev omvald till SERAKs valbered-
ning. Höjda avgifter på stamtavlor samt registrering-
ar i SVERAKs ID-register från 2020. Med flera beslut.

HJÄRT- OCH NJURSCANNING
Klubben lånade som vanligt ut lokalen åt veterinär 
Lennart Nilsfors som ultraljudsundersöker hjärtan 
och njurar på katter. Antalet njurscanningar har i år 
ökat i förhållande till hjärtundersökningar. 2019 be-
sökte Nilsfors klubben den 24 januari, 7 mars, 4 april, 
27 juni, 5 september och 17 oktober. BJK:s medlem-
mar erhöll 100 kr rabatt på scanningspriset. 

ÖVRIGA AKTIVITETER

Susanne Vikström, Maria Laestander och Arne Lahti på väg 
till SVERAKs årsmöte.
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KATTENS NÄRINGSLÄRA 
Rebecka Nevala berättade den 28 mars kunnigt 
om näringslära och foder för katt. Hon redogjorde 
först för fakta och ledde efter fikat en gruppdiskus-
sion med utgångspunkt i utdelade frågeformulär. 
En mycket uppskattade kväll som lockade hela 34 
åhörare.

NYA UTSTÄLLARE
Den 11 april bjöds in till en kväll för nybörjare på katt-
utställning. Det blev ett lyckat arrangemang med sju 
nya utställare och flera katter på plats.

KATTÄGARSKOLAN
Beteenderådgivare Susanne Hellman Holmström 
erbjöd oss att komma med föreläsningsdagen Katt-
ägarskolan till Umeå den 27 april. Förutom Susanne 
själv så talade tre andra om parasiter, feromoner och 
FORL/TR. Sponsorer stod för resor, boende och arvo-
den. Björkstakatten ansvarade för lokal och mark-
nadsföring. Resultatet blev en lyckad dag  på Ersbo-
da Folkets Hus med nöjd publik och glada föreläsare. 
Kaféet på EFH gjorde mycket goda smörgåsar.

Biljettförsäljning sköttes via Billetto. Det fungerade 
bra. 90 förköpta biljetter á 100 kr samt fem köpta på 
plats. Arrangemanget gick med vinst.

KATT PÅ RYMMEN 
Djurskyddet höll i program och bildpresentation 
den 9 maj när vi pratade om hur man förebygger att 
katter smiter, om id-märkning och om hur man hittar 
och fångar en katt på rymmen. Inte så stor publik, 
kanske underskattar raskattägare risken för att de-
ras innekatter ska kunna försvinna?

UTSTÄLLNINGSHELG 25-26 MAJ
Årets internationella kattutställningar, som var num-
mer 44 och 45 i ordningen, ägde rum på T3-Center. 
Utställningskommissarie var Maria Laestander. Åsa 
Liljedahl, Arne Lahti, Eva Lindvall, Sven-Arne Jansson 
och Susanne Vikström utgjorde tillsammans med 
henne ledningsgrupp / showgrupp.

Utställningen var först bokad till den 6-7 april, men 
fick flyttas till maj eftersom det blev kvar is i B-hallen 
hela april och ombyggnation av entrén. Byggarbetet 
pågick fortfarande under utställning vilket innebar 
kylig lokal och svårtillgänglig, improviserad entré.

Inbjudna domare var Anna Wilczek PL, Vladimir Isa-
kov BY, Marie Westerlund SE, Donatella Mastrangelo 
IT, Michael Edström SE, Lena Björkander SE, Miroslav 
Skotarczyk PL, Jorge Fernandes Gonzalez-Redondo 
ES, Adrian Alexandru Dragota RU och Marcin Bier-
naczyk PL.

På lördag bedömdes 262 katter (305 anmälda) och 
på söndag bedömdes 218 katter (262 anmälda).

Maja Gräddhos, BIS 
huskatt båda dagarna!  

Äg Mats Westling

Linda Johansson, Susanne Hellman Holmströn, Merete  
Mellegård, SVEDEA-representant och Marisa Marchi.
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UTVÄRDERINGSMÖTE
Några medlemmar träffades den 13 juni för att ut-
värdera årets internationella kattutställning. Det var 
145 färre katter anmälda än 2018 och därmed lägre 
intäkter i anmälningsavgifter, men även på entréer, 
servering mm. Därför inte den vinst klubben uppnått 
de senaste åren, men inte förvånande under rådan-
de omständigheter.

Många värdefulla och konkreta förslag på framtida 
förbättringar framkom. Bland annat om behovet av 
uppdaterade arbetsbeskrivningar och checklistor för 
alla ansvarsområden. 

FÖRSOMMARFEST
Den 15 juni samlades 19 vuxna och två barn till tradi-
tionell vårfest. Trivsam tillställning, men synd att allt 
färre anmält sig de senaste åren. 

KATTSNACK x 3
En del torsdagar är klubblokalen öppen för fika och  
fritt kattprat. Vi berättar om våra 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 trans-
port, miljöombyte och främmande katter/människor.

Årets kattsnackkvällar ägde rum den 29 augusti 
(säsongsstart, höstinfo, nya idéer, 17 kom), 10 okto-
ber (leksaksverkstad, 7 personer och 2 katter) och 6 
december (kattsnack/pysselkväll. 7 personer deltog).

AVEL MED FRAMGÅNG
Helgen 5-6 oktober föreläste Ulrika Olsson om syfte 
och mål med kattuppfödning, val av avelsdjur, hälsa 
och nedärvning mm. Det var en mycket uppskat-
tad föreläsningshelg med givande workshops och 
gruppdiskussioner, tyckte de 25 som var med. Bra 
lokal och fika I Umeå Folkets Hus. 

Pris var  300 kr för medlemmar och 400 kr för övriga, 
inkl två fika. Billetto anlitades igen.

DIPLOMERINGSKURS
Nystart av klubbens diplomeringskurs den 22 okto-
ber. Susanne Vikström är kursledare, åtta deltagare 
ses ungefär varannan vecka.

HÖSTMÖTE
Björkstakatten har ett årligen återkommande höst- 
möte för att formulera och föreslå ändringar i BJKs, 
SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Den 24 okto-
ber ägde årets höstmöte rum. Ca 10 deltagare hade 
en livlig diskussion utan konkreta motionsförslag.

VILKEN KATT PASSAR DIG? 
Klubben bjöd in den 14 november till en kväll med 
råd kring val av katt, inkl utdrag ur studier om ärftli-
ga beteendeskillnader mellan kattraser. Kristin hade 
gjort en bildpresentation och tio katter av olika ras 
bjöds in. 
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Det fanns en förhoppning om att även andra än 
klubbmedlemmar skulle komma. Så skedde ej. Men 
VästerbottensKuriren tog upp ämnet i en artikel 
29 november (se sid 13) som gav budskapet bättre 
spridning.

KATTENS DAG
Lördag den 30 november firades Kattens Dag på 
Strömpilsplatsen. En ansvarsgrupp bestående av 
Anci, Gerd, Sven-Arne och Eva utformade dagen.  
Där erbjöds gosedjurstävling för barn, fika, raspre-

sentationer och tävling mellan de 20 klubbkatter 
som fanns på plats. Domare var Emili Björkman, 
Blomsterlandet och vinnare blev:

Mr Strömpilen:  
Norska skogkatten Sixten, ägare Birgitta Forsberg

Ms Strömpilen: (foto) 
Huskatten Hulda, ägare Tia Norrgård. Besökarna 
röstade även fram Hulda som Publikens Favorit.

Strömpilens Diva:  
Exoten Siri, ägare Kerstin Tjäderborn

Strömpilens Charmtroll:  
Bengalen Mjaui, ägare Jenny Åhs

Vi tackar Strömpilen för att vi fick låna lokalen samt 
Royal Canin, Arken Zoo och Blomsterlandet för 
sponsring.

SVERAKS FODERVÄRDSAVTAL
Den 5 december bjöds medlemmarna in för diskus-
sion av SVERAKs nya och ifrågasatta fodervärdsav-
tal. Gensvaret var klent. Susanne formulerade ett 
remissvar till SVERAK.

LUCIAMYSKVÄLL 
Den 12 december avslutades året med en trevlig kväll 
med glögg, julmust, lussebullar och pepparkakor. Ca 
10-12 medlemmar och några katter deltog. 

Styrelsen vill tacka för förtroendet under det gångna året.

Vi ser fram emot ett spännande 2020 med  
nya och gamla medlemmar!
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TIDNINGSKLIPP 2019
I samband med Susanne Hellman Holmströms föreläsningsdag 
Kattägarskolan frågades hon ut i lokalpressen. Det blev lite för-
växling med Kattens Dag på första advent. Se sidan 12.

Efter temakvällen om hur man väljer katt blev 
Kristin intervjuad. Artikeln publicerades dagen 
innan riktiga Kattens Dag. Se sidan 13.
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