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BJÖRKSTAKATTEN 
 
BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING 
Björkstakatten (BJK) grundades 1985 i Umeå 
och är en av ca 40 klubbar runt om i landet som 
är anslutna till Sveriges Kattklubbars Riksför-
bund (SVERAK). SVERAK i sin tur ingår i det in-
ternationella förbundet Féderation  
Internationale Féline (FIFe). 
 
Björkstakattens målsättning är bland annat att 
höja kattens status, informera allmänheten om 
god katthållning, ha god kontakt med kattklub-
bar 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 vins-
ten vid varje internationell kattutställning, som 
arrangeras av klubben, avsätts till kattfonden. 
Djurskyddet fick överta en del foder och katt-
sand i samband med lokalflytten i år. 
 
 

 
 
SAMARBETSAVTAL 
Björkstakatten har under året haft ett samar-
betsavtal med SuperCat Sweden. De har expo-
nerats på klubbens hemsida i utbyte mot täv-
lingspriser och medlemsrabatter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KLUBBLOKAL OCH FÖRRÅD 
Björkstakatten blev av med sin klubblokal på 
Västra Idrottsallén 4C, den 1 juli. Även förråds-
rummet i samma fastighet sades upp av Bosta-
den AB eftersom huset ska rivas. Ny möteslokal 
inkl förråd efterforskades under våren, men 
lämpliga lokaler hittades inte. 
 
Helgerna 12-13 och 19-20 juni flyttades  
Björkstakattens utställningsburar, bord, stolar 
och andra tillhörigheter till ett förråd hos  
Storage4you i Hörnefors. 
 

 
 
Björkstakatten hade i många år en egen lokal i 
samma kvarter och flyttade in i källarlokalerna 
under Haga servicehus år 2003. Invigningen  
firades med Öppet Hus och vårfest.  
 
1989-2007 var klubblokalen bemannad varje 
torsdagskväll som en träffpunkt för kattvänner 
med rådgivning, bibliotek etc. Det gick även att 
ringa dit med sina kattfunderingar. Några må-
nader 1997 anställdes Susanne Tiger (då Olofs-
son) att arbeta på BJKs kontor. 
 
Under alla år användes lokalen förstås aktivt 
främst för massor av möten, kurser, föredrag, 
kattvisningar och fester. 
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FUNKTIONÄRER 
 
STYRELSE 2021 
Styrelsen har under året haft nio ordinarie  
möten och tre extramöten (lokalfrågan). 
Ordförande  Susanne Vikström 
Vice ordförande  Sven-Arne Jansson 
Sekreterare  Kristin Stenmark 
Kassör  Eva Lindvall 
Ledamot  Gerd Andersson 
Ledamot  Anci Burman 
Ledamot  Anders Fjällström 
Ledamot  Åsa Liljendahl 
Ledamot  Karin Lidvall 
Suppleant  Veronica Framell 
Suppleant  Camilla Liljendahl 
 
VALBEREDNING 
Maria Laestander (sammankallande),  
Pia Troberg samt Tia Norrgård. 
 
REVISOR 
Johnny Sandström. 
 
AKTIVITETSGRUPP 
Björkstakattens aktivitetsgrupp har under året 
bestått av Kristin Stenmark, Anci Burman, Sara 
Björk och Marie Brandberg. Karin Lidvall deltog 
under våren men ersattes av Berith Berglund till 
hösten. 
 
SHOWGRUPP 
Medlemmarna väljer på ett utställningsmöte de 
personer som ska ha huvudansvaret för den 
planeringen av närmast kommande internation-
ella utställningshelg. Showgruppen bestod 2021 
av Susanne Vikström, Åsa Liljendahl, Maria 
Læstander, Eva Lindvall, Karin Lidvall, Arne Lahti 
samt Sven-Arne Jansson. 
 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 
Avelssekreterare  Anna Franklin 
Medlemsansvarig  Eva Lindvall 
Utställningssekreterare  Birgitta Forsberg 
Webmaster  Anders Fjällström 
 

 
 
WEBBPLATS 
Björkstakattens webbplats har adressen 
www.bjorkstakatten.se. Den har under året haft 
i medeltal 18 (30) besökare per dag, med en 
topp på 396 (444) besökare den 25 juli. 2020 
års antal inom parentes. 
 
DIGITALA MEDLEMSBREV 
Susanne Vikström sammanställer klubbens digi-
tala medlemsbrev, som har skickats ut tio 
gånger under året.  
 
SOCIALA MEDIER 
Klubben ansvarar för två mötespunkter på  
Facebook. Dels en öppen sida som heter 
Björkstakatten med 872 personer (832 år 2020) 
som gillar sidan och 945 (873) som följer den.  
 
Dels en sluten facebook-grupp enbart för  
medlemmar. Gruppen Björkstakatter, har i 
dagsläget 142 medlemmar (124 förra året).  
 
Dessutom finns klubben på Twitter, twit-
ter.com/bjorkstakatten. 
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MEDLEMMAR 
 
MEDLEMSANTAL 
Björkstakatten hade vid årets slut medlemmar 
enligt nedan. 
 2020  2021 
Huvudmedlem  235  204 
Familjemedlem  21  18 
Stödmedlem  2  1 
Hedersmedlem*  3  3 
Totalt  261  226 
 
* Hedersmedlemmar är Erik och Iva Edlund 
samt veterinär Lars Göransson. 
 
SVERAK erbjöd även under 2021 medlemskap 
via dem i valfri klubb till kampanjpris 250 kr för 
nya medlemmar. Kampanjen gav BJK 28 nya 
medlemmar (22 året innan). 
 
AVGIFTER 2021 
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 Riks-
förbund (SVERAK). Huvud- eller juniormedlem 
får sex nr/år av SVERAKs förbundstidning Våra 
Katter. 
 
MEDLEMSFÖRMÅNER 
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 sina katter samt annonsera om katt-
ungar, avelshanar etc på webbsidan. De får 
klubbens digitala nyhetsbrev samt tillträde till 
facebookgruppen Björkstakatter. 
 
Medlemmar erhöll under året rabatt vid köp 
hos webbutiken SuperCat Sweden: supercat.se 
Fotograf David Nordlund gav klubbens medlem-
mar 10 % rabatt på fotograferingar. 
 
Medlemskapet i SVERAK via Björkstakatten ger 
(förutom sex nr av Våra Katter) kostnadsfri regi-
strering i ID-registret, behörighet i MinaKatter 
att bl a annonsera, behörighet att få ställa ut på  
 

 
 
 
samtliga FIFes internationella utställningar,  
rabatt på kattförsäkring hos Agria, på samtliga 
SCANDIC-hotell i Sverige samt rabatt på LANG-
FORDs gentester. 
 

 
N*Aakres Ragpride Permarte "Gutta", foto Maria Skott 
 
MEDLEMSVÅRD 
Via vår facebook-grupp Björkstakatter har vi  
under året försökt uppehålla kontakten med 
medlemmarna, i brist på möjligheter att ses i 
verkligheten. 
 
I april bjöds in till tävlingen Påskfoto där föl-
jande vinnare lottades fram (av elva deltagare): 
Alexandra Alseryd, Lisa Bohman, Åsa Burström, 
Tia Norrgård och Katarina Strandberg. De fick 
presenter från Supercat.com med posten. 
 
Vår medlem Katja Lövling (MUSH-ambassadör) 
utlyste i maj en till tävling med rubrik Favorit-
foto i fb-gruppen och lottade ut presentkort på 
MUSH. 25 bidrog med bilder och vann gjorde: 
Anna Bjuhr, Ana Gabriella Latorre, Maria Skott, 
Liza Sandgren och Erica Claesson. 
 
En kattbur från Agria djurförsäkring lottades ut 
bland de som hjälpte till med förrådsflytten till 
Hörnefors i juni. Vinnare blev Eva Lindvall. 
 
Tre vinnare drogs i medlemslotteriet Bästa 
sommarbilden som pågick i september-oktober. 
27 somriga kattfoton deltog. Gåvoböcker från 
Ylva Stockelberg skickades till vinnarna: Anna 
Lindberg, Helene Gimbergsson Arnlund och  
Annica Jönsson. 
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AVEL & UTSTÄLLNING 
 
NYA STAMNAMN 
Hans Nylander SE*Highcoast Curly  
Elin Rönnlund SE*Kamenskij  
Anette Korpmild SE*Backtimjans  
Mikael o Tina Lundgren SE*Kennel Flakaskär  
Lisa Brändström SE*Arancias  
Veronica Palmqvist Stefansson SE*VSP Fina  
Fredrik Gärd SE*Bocawas  
Simon Jäde Lindberg SE*Curly Catastrophes  
Maria Olofsson SE*Maool Mjau's 
 
SVERAKS UPPFÖDARDIPLOMERING 
Marie Brandberg 
 
STAMBOKFÖRDA KATTUNGAR 
Från detta år började SVERAKs uppfödare  
anmäla sina kullar digitalt direkt till kansliet och 
inte längre via klubbarna. Därför handhar BJK 
inte längre statistik över födda kullar och ungar 
inom klubben. SVERAKs BJK-statistik finns på si-
dan 10 i denna årsrapport. 
 
Stambokförda raskatter fortsätter att öka inom 
Kattförbundet SVERAK. Antalet har ökat med  
25 % på två år och under 2021 var ökningen 
nästan 15 %. Här intill ses några BJK-kattungar 
från 2021, fotona är lånade ur fb-gruppen 
Björkstakatter. 
 

 
 
BÄST I NORR 
Tävlingen drivs i samarbete mellan Norrlands-
klubbarna Björkstakatten, Hälsingekatten,  
Medelpads kattklubb, Norrskenskatten, Sol-
katten och Sundsvalls kattklubb. Tävlingen är 
öppen för klubbarnas medlemmar. 
 
Eftersom det inte arrangerades några kattut-
ställningar i norra Sverige under året, utsågs 
heller inga vinnarkatter. Bäst i Norr återupptas 
förhoppningsvis 2022.Anders Fjällström är  
ansvarig för webbplatsen www.bastinorr.se  
 
 
 

 
S*Sevgilims maine coon, uppfödare Alexandra Alseryd 
 

 
SE*Odenkatten's neva masquerade, uppf Krista Rousu 
 

 
S*Lovling Nest devon rex, uppf Katja Löfling 
 

 
SE*Kennel Flakaskär maine coon, Tina o Mikael Lundgren 
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ÖVRIGA AKTIVITETER 
 
COVID-19 
Coronapandemin påverkade föreningens verk-
samhet även under hela 2021. Planerade aktivi-
teter som utställningen, vårens kattpicknickar 
och ett par hjärt-/njurscanningar fick ställas in. 
Styrelsen, show- och aktivitetsgruppen hade  
digitala möten, eller träffades utomhus. 
 
Inget ont som inte har något gott med sig. Den 
ökade mötesdigitaliseringen gav SVERAK idén 
att kalla till ordförandekonferenser online 14 
november 2020 samt 23 oktober 2021. På 
samma sätt inspirerades vi till den första digi-
tala Norrlandsträffen 19 oktober 2021. En möj-
lighet till ökat samarbete mellan kattklubbarna. 
 

 
Foto Erica Claesson 
 
FÖRSTÅ DIN KATT 
I oktober 2020 startades en digital studiecirkel 
som utgick från Bo Söderströms bok ”Hur tän-
ker din katt?”. Cirkeln avslutades i januari 2021. 
Vi läste, filmade/fotade våra egna katter och 
diskuterade beteende på träffarna. 14 delta-
gare anmälde sig från hela landet. Cirkelledare 
var Kristin och Susanne.  
 
IDÉKLÄCKARMÖTE 
Sex medlemmar deltog i ett trevligt Zoommöte 
den 4 februari. 

 

 
 
NÄTKURS I KATTAGILITY 
Måndagarna 15 februari och 22 februari fick vi 
lära oss av Katrin Björksten om vikten av att ge 
våra innekatter fysiskt och mental stimulans 
samt om inlärningsteknik. Deltagarna redovi-
sade vid andra träffen egna försök att lära sina 
katter hoppa hinderbana. Katrin bildade efteråt 
en arbetsgrupp för mer kattagility i Sverige i 
samarbete med två av kursdeltagarna. Delta-
garavgift: 50 kr för BJK-medlemmar, 80 kr för 
övriga. 15 anmälde sig. 
 
ÅRSMÖTE 
Söndag 21 februari kl 14 hölls klubbens års-
möte, detta år via Zoom och med 20 deltagare. 
Bokslutet godkändes och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet. Styrelsen valdes om, inga  
motioner eller andra ärenden. 
 

 
SE*TillyTrotter's Feel4U Taddeo, RAG foto Carina Ohlsson 
 
DIGITALA KATTSNACK 
25 februari – Kattleksaker. Åtta deltagare  
berättade om deras katters favoritleksaker och 
tipsade varandra om nya. 
6 maj – Sommar och sol. Tolv deltog och disku-
terade erfarenheter av katternas sommarplågor 
getingar, ormar, fästingar mm. 
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LÄR KÄNNA DIN KATT 
Författare och burmauppfödaren Ylva Stockel-
berg föreläste den 7 mars om hur umgänget 
med katten berikas när man förstår sin katt 
bättre. Generös frågestund efteråt. Ca 46 del-
tog via Zoom, varav 20 från BJK och resten från 
övriga landet. Deltagaravgift: 50 kr för BJK-
medl, 70 kr för övriga. 
 
MOTIONSMÖTE 
Åtta medlemmar dök upp den 18 mars för att 
diskutera skrivelser, motioner samt andra hand-
lingar inför SVERAKs årsmöte i mars. 
 
SVERAKS ÅRSMÖTE 
SVERAKs årsmöte den 20-21 mars sändes digi-
talt. Susanne Vikström, Kristin Stenmark (dele-
gater BJK) och Maria Laestander (SVERAKS val-
beredning) deltog online hemifrån. Även flera 
andra ur styrelsen samt intresserade medlem-
mar följde Teamsmötet. 
 
Susanne och Kristin rapporterade den 8 april 
från årsmötet. SVERAKs största satsningar 2020 
var inom IT med nya digitala funktioner i Mina 
Katter, ID-registret, uppladdning av intyg mm. 
Agria presenterade sin samlade hälsostatistik i 
nya Breed Profile för katt. Arbetet med uppfö-
darutbildningen redovisades.  
 

 
Foto: Johanna Nordlund 

 
HJÄRT- OCH NJURSCANNING 
Klubben har i många år tillhandahållit lokal och 
service åt veterinär Lennart Nilsfors när han 
kommit till Umeå för att ultraljudsundersöka 
hjärtan och njurar på katter. På grund av  
pandemin blev det endast två besök detta år: 
27 januari i klubblokalen samt 21 oktober i 
Brukshundsklubbens lokal i Holmsund, som 
Björkstakatten hyrde för ändamålet.  
 
Från hösten infördes en anmälningsavgift på 
100 kr/katt för medlemmar och 200 kr/katt för 
övriga. Den betalas i förväg och utöver Nilsfors 
egen undersökningsavgift. När det blir fullbokat 
har BJKs medlemmar förtur. 
 

 
Gulliver, sphynx, foto Alexandra Krainer 
 
START OF LIFE 
Webbinarium den 15 april där Anna-My Olaus-
son från Royal Canin föreläste om näringsbehov 
hos katthonan före parning, under dräktighet 
samt digivning. Även kattungens utfodring be-
handlades. Ca 36 deltagare var med.  
 
INTERNATIONELL KATTUTSTÄLLNING 
Årets internationella kattutställning bokades 
först till 8-9 maj, men flyttades till 14-15 au-
gusti. Meningen var att detta år hålla arrange-
manget på Nolia. Tyvärr omöjliggjorde pande-
min genomförandet även under 2021. Vilket 
naturligtvis var det en stor besvikelse för både 
showgruppen och de medlemmar som la ner 
mycket tid på planering och förberedelser. 
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Några medlemmar undersökte alternativa ut-
ställningsmöjligheter under hösten/vintern som 
t ex ett klubbmästerskap på travbanan. 
 
SEMESTER MED KATTEN 
Den 27 maj ledde Karin Lidvall ett samtal med 
många goda råd om vad vi ska tänka på när vi 
tar med våra katter på semestern. 20-25 perso-
ner deltog, inkl flera icke-medlemmar. 
 

 
 
I HUVUDET PÅ EN DOMARE 1 
FIFe-domare Sirpa Lindelöf berättade den 3 juni 
om hur en kattdomare förbereder sig inför och 
genomför sitt uppdrag. Tyvärr dålig uppkopp-
ling och periodvis svårt att höra. Gratis för med-
lemmar och 50 kr för övriga. 
 

 
ToleCoons Prins Caspian ”Prinsen”, MCO äg Per Jonasson 
 
KATTUTFLYKT 
Den 22 augusti bjöds medlemmarna in till en 
IRL-träff utomhus på Gammlia i fint väder 
och trivsam miljö. Tolv medlemmar och fem 
katter kom. 
 
DIGITAL UPPSTART 
Den 2 september startade BJK upp hösten med 
ett digitalt möte via Zoom. 14 medlemmar del-
tog, varav ett par boende i Storuman. En fördel 
med pandemin: Att även medlemmar som bor 
långt bort har möjlighet att vara med. 
 

 
 
KLOSSEN OCH STUDIEFRÄMJANDET 
Denna höst inleder Björkstakatten ett samar-
bete med studieförbundet Studiefrämjandet 
(Sfr). Styrelsen fick under hösten utförliga rund-
visningar av deras kulturhus Klossen på Ålid-
hem. Lokalerna är nyrenoverade med mötes-
rum i alla storlekar. Sfr är beroende av statsbi-
drag (för folkbildande verksamhet) för att 
kunna driva huset. Om BJK kan bidra med detta 
så kan vi få låna lokaler gratis eller till rabatterat 
pris. Linda Holmström är vår kontaktperson hos 
Studiefrämjandet. 
 
BOKCIRKEL KATTENS HEMLIGA SPRÅK 
Den 2 oktober startades i samarbete med Studi-
efrämjandet en bokcirkel om ”Kattens hemliga 
språk” av fonetikern Susanne Schötz. Fem med-
lemmar träffades i Klossen för att diskutera 
boken och jämföra med egna erfarenheter.  
Berith Berglund var cirkelledare. Träffar 2 och 
16 oktober, 30 november samt 14 december. 
 

 
 
I HUVUDET PÅ EN DOMARE 2 
Allrounddomare Glenn Sjöbom delade den 14 
oktober med sig av sina erfarenheter och sva-
rade på deltagarnas frågor och funderingar. 
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Gratis för BJK-medlemmar, 50 kr för övriga. 50 
anmälda, varav 29 icke medlemmar. Under 
Zoommötet var som flest 44 på plats. 
 

 
Midsommarfina bengalen Sofia, foto Maria Andersson 
 
HÖSTMÖTE 
Trevlig träff för tre i kaféet på Västerbottens 
museum den 7 november. Vi pratade om idéer 
till motioner inför kommande årsmöten, samt 
om mycket annat.  
 
HUD, PÄLS OCH ALLERGI 
Den 18 november föreläste Anna-My Olausson 
från Royal Canin om hud och päls och hur man 
med hjälp av nutrition kan bygga upp och/eller 
stötta under perioder av fällning, hårbollar mm. 
Vilka typer av allergier finns det och vilka symp-
tom uppstår då? Minst 34 åhörare lyssnade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KATTENS DAG 
Björkstakattens hoppades på att i år kunna upp-
märksamma Kattens Dag 27-28 november med 
en kattvisning. Dessvärre omöjliggjordes pla-
nerna i brist på lämplig lokal.  
 
Kattens Dag firades därför under enklare  
former i fb-gruppen Björkstakatter där medlem-
mar uppmuntrades att visa bilder på älskade 
katter och berättade om deras stora betydelse 
som familjemedlemmar.  
 

 
SE*Leannain’s sibirisk katt, foto Karin Lidvall 
 
LUCIAFIKA MED FÖREDRAG 
Året avslutades den 16 december med trivsamt 
fika i en kvarterslokal på Stävgränd. Susanne 
höll en presentation om faror för katter under 
julen, samt även kort introduktion till SVERAKs 
kommande uppfödarutbildning och klubbens 
samarbete med Studiefrämjandet. De tio med-
lemmar som kom bjöds på kaffe, glögg, lusse-
bullar, pepparkakor och skumtomtar. 
 
 
 
 
  

 
Styrelsen vill tacka för förtroendet under det gångna året. 

Vi ser fram emot ett spännande 2022 med 
nytillkomna och tidigare medlemmar! 
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UPPFÖDNING 2021 
 
SVERAKs statistik över födda kullar och antal 
kattungar i Björkstakatten. Vi har själva lagt till 
uppgift om födda ungar året innan i den sista 
spalten. 
 
Ras EMS kullar ungar 2020 
ABY  2 4 - 
BEN  4 6 16 
BSH  5 18 33 
BUR  6 21 14 
CRX  2 4 1 
DRX  5 16 6 
LPL  1 4 - 
MCO  8 33 31 
NEM  4 18 - 
NFO  5 16 39 
OCI  3 11 - 
PER  1 4 6 
RAG  21 76 74 
RUS  1 2 - 
SBI  2 8 8 
SIB  7 35 41 
SIN  1 3 - 
SPH  3 13 - 
XSH n 24 (OCI) 1 1 - 
XSH n 25 (OCI) 1 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTER 2021 
 
SVERAKs statistik över importer i Björkstakatten 
under det gångna året. Vi har själva lagt till ra-
sernas utskrivna namn, ett par av dem ovanliga. 
 
 
Ras EMS på svenska antal 
BEN Bengal 1 
BLH Brittiskt långhår 1 
BOM Bombay 1 
BSH Brittiskt korthår 1 
DRX Devon rex 1 
MCO Maine coon 3 
SBI Helig birma 1 
SPH Sphynx 3 
SRS Selkirk rex korthår 1 
 


