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Homeopati 
för katter - 
hur funkar 
det?

Kom och ät god gratismat 
och rösta på årsmötet
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Först och främst vill vi tacka alla medlem-
mar för det gångna året. Vi har haft några 
olika träffar och medlemsmöten under 
2008, samtliga med hyfsad uppslutning från 
er. Vi har utkommit med några nummer av 
Löpedeln och där önskar vi mer intresse 
från er för att göra den bra! Det händer lite 
för lite på vår hemsida så där efterlyser vi 
mer engagemang!
 
Nu är 2009 här och då nalkas b la årsmötet. 
Vi har många styrelsemedlemmar som hållt 
på ett tag som nu kommer att lämna vår 
styrelse. Därför behöver vi nytt friskt blod! 
Det vi framföralllt behöver är någon med 
ekonomierfarenhet till vår kassörspost.

Att sitta i fräsets styrelse är en kul och in-
tressant utmaning som inte alls tar mycket 
tid till förfogande. Om vi dessutom får mer 
hjälp med allt runtomkring blir det ännu 
roligare!

Ordförande/
Utställningsekreterare:
Mariann Karlsson
Vindhemsgatan 12 
752 24 Uppsala  
tel: 018-50 73 60
mariann@fraset.se 

Vice ordförande/
Webmaster/
Medlemsansvarig:
Kenneth Wikström
Peterson-Bergers väg 39
756 49 UPPSALA
018-130713
kenneth@fraset.se

Kassör/Medlemsansvarig:
Ann-Sofie Hååg
Simonsbo
740 22 BÄLINGE
018-35 82 18
Annsofie@fraset.se
Sekreterare/

Sekreterare/Medlemsansvarig:
Annika Broberg
Apelsinvägen 2
741 31 KNIVSTA
018-500592
annika@fraset.se 

Suppleant/
Avelsekreterare:
Anita Bernström
Lenngrensgatan 11 
754 21 UPPSALA
018-204383
anita.bernstrom@
telia.com
Ledamot/Redaktör 
för Löpsedeln:
Celina Fällbom
Frodegatan 16 b
753 27 Uppsala
018-511 229
celinaf@fraset.se
Suppleant:
Margot Blideros
Åsvägen 44
733 75 Möklinta
0224-80107
margot@fraset.se

Ledamot:
Celina Jacobsson
070-3993574
celinaj@fraset.se 

Så här kommer du i kontakt med 
styrelsen:

UPPROP! VI BEHÖVER ER HJÄLP!

Medlemsavgift och klubbens postgironummer: Huvudmedlemskap: 320 kr.  
Blir du medlem efter 1oktober gäller medlemskapet även för kommande år.  
Familje-/stödmedlemskap:100 kr. Klubbens postgiro nr: 105310-7 Fräsets Kattklubb

Vi behöver med andra ord förslag på styrel-
seintresserade människor i föreningen.
Vi behöver någon som gör vår hemsida 
med uppdateringar och nya ideer!
Vi behöver hjälp med ideer tankar och 
förslag till aktiviteter!
Vi kommer behöva en massa männsiskor 
som vill jobba på vår utställning den 8-9 
augusti.
 

För att göra Fräset till 
en kul klubb att vara 
medlem i måste vi få 
mer hjälp!
 
Känner du att du vill göra en insats? eller 
känner du någon som kan hjälpa oss?
 
Kontakta info@fraset.se
 
/Kenneth
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veterinär; om katten blir sämre eller om 
behandlingen inte har avsedd effekt. Vissa 
åkommor måste direkt behandlas av vete-
rinär, såsom t.ex. kejsarsnitt och cancerki-
rurgi.

Homeopatmedlen har mycket få biverk-
ningar, så gott som inga alls. I sällsynta fall 
kan dock en allergisk reaktion inträffa. Om 
man önskar, kan man kombinera homeo-
patmedlen med konventionella läkemedel 
- de krockar inte med varann. Man kan 
akutbehandla mot plötsliga åkommor, eller 
sätta in en långtidsbehandling mot kroniska 
sjukdomar.

Exempel på akutbehandlingar:
sårskador• 
ögoninfektioner• 
åksjuka• 
urinvägsinfektion• 
insektsbett• 
förstoppning• 
diarré. • 

För sådana enklare åkommor kunde man 
av Eva köpa ett litet husapotek, med diverse 
medel som kan vara bra att ha. Då ingår 
även telefonsupport. Det finns även ett 
förlossningskit att köpa, med t.ex. smärtstil-
lande, medel vid svaga värkar (rekommen-
deras endast om man har röntgat, så man 

Homeopati för katt
Text: Mariann Karlsson

Albin ska få prova homepoatibehandling.

vet att ungarna ligger rätt), medel för svaga 
(livlösa) kattungar m.m.

För kroniska tillstånd fordras en mer om-
fattande utredning. Då kommer Eva på ett 
hembesök, och träffar katten, samt ställer 
en mängd frågor. Utifrån detta kan hon 
sedan föreslå en behandling. Detta kom-
mer jag att pröva på min katt, Albin (GIP 
Timille Monday Morning), choklad orien-
talhane (kastrerad). Han har tandsjukdomen 
FORL och eosinofila granulom (allergiskt 
eksem). Han har under flera år ätit cortison 

för sitt eksem, samt dragit ut flera tänder 
och ätit antibiotika för tandproblemen. Jag 
tycker detta med homeopati kan vara värt 
att pröva. Om det inte funkar, kan man ju 
bara återgå till “vanlig” medicin.

Eva behandlar till största delen katter, hon 
är själv kattuppfödare av helig birma. Men 
uppdragen ökar, och hon har även hundar, 
hästar och kor som patienter. Hon har även 
behandlat en anka med gott resultat. Hon 
för statistik över sina behandlingar, och i ca 
80 % av fallen ser man en klar förbättring.

Den 18:e januari var jag på en kurs i ho-
meopati för katt, som leddes av Eva Pers-
son, diplomerad djurhomeopat. En mycket 
intressant dag, då jag lärde mig mycket. 

De homeopatiska medicinerna framställs av 
naturliga ämnen från växt-, djur och mine-
ralriket. Medlen fungerar på både fysiska 
problem och mentala. Alla djurslag kan 
behandlas, och även människor. Medlen är 
desamma (doseringen skiljer sig förstås). I 
vissa fall ska man dock inte tveka att anlita 

Till salu
Timille Peak Performance, 
OSH n24 och Timille Pablo 
Picasso, OSH c24. De är 
födda 27 juni 2008, vaccin-
erade 2 ggr, veterinärbesik-
tade, har Sverak-stamtavla, 
Dolda felförsäkring samt 
separat veterinärvårds-
försäkring och är kastre-
rade vid leverans. säljs 
helst tillsammans.

Vid intresse kontakta 
Marianne Karlsson
0224-173 60
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Kom på 
årsmöte!DAGORDNING 

 Mötets öppnande. 1. 
Upprop och fastställande av röstlängd. 2. 
Fråga om mötets behöriga utlysande. 3. 
Fastställande av dagordning. 4. 
Val av årsmötesfunktionärer:  5. 
a/ Ordförande 
b/ Sekreterare 
c/ Två protokolljusterare, tillika rösträknare 
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det 6. 
senaste räkenskapsåret. 
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räken-7. 
skapsåret. 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 8. 
Beslut i anledning av vinst eller förlust. 9. 
 Fastställande av arbetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. 10. 
 Fastställande av medlemsavgifter. 11. 
 Fastställande av ersättningar till funktionärer. 12. 
 Val av styrelse och styrelsesuppleanter: 13. 
a/ Ordförande för en tid av 2 år 
b/ Kassör, fyllnadsval, för en tid av 1 år 
c/ Sekreterare, fyllnadsval, för en tid av 1år 
d/ Två ledamöter samt två suppleanter för en tid av 1 år 
e/ En revisor samt en revisorsuppleant för en tid av 1 år  
f/ Två ombud till Sveraks årsmöte 
g/ En sammankallande samt två övriga ledamöter i valberedningen för en tid 
av 1 år 
 Behandling av förslag eller motion från enskild medlem. 14. 
 Behandling av förslag eller proposition från styrelsen. 15. 
 Övriga frågor. 16. 
 Mötets avslutande. 17. 

Kallelse till Fräsets Kattklubbs 
sjätte ordinarie årsmöte 2009

Fräset inbjuder alla medlemmar till årsmöte.
Klubben bjuder på mat, samt måltidsdryck 
(lättöl, läsk eller mineralvatten). För den som 
önskar vin etc finns det möjlighet att köpa.Vi umgås, pratar och har 
trevligt, samt planerar inför utställningen 2009.

VAR? Ekebyskolan, Uppsala

NÄR? 19 februari kl 18.00 

Anmäl dig senast: 12/2 2009
till Mariann Karlsson, mariann@fraset.se
eller på telefon: 018-50 73 60

Glöm inte bort att medlemsavgiften 
för 2009 ska vara betalad för att du 
ska få rösta på årsmötet!
Huvudmedlemskap: 320 kr. Familje-/stödmedlemskap:100 kr. 
Klubbens postgiro nr: 105310-7 Fräsets Kattklubb
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Även denna gång var vi på Djur&hobby 
www.djurhobby.se i Uppsala och firade 
Kattensdag!

Vi tackar alla som kom med sina under-
bara katter och alla besökare som kom 
och förundrades över våra fina kissar!

På lördagen fullkomligt svärmade det 
in kunder som såg klämde och kliade...
Söndagen avnjöts i lugnare tempo och 
med god tårta :-)

Hoppas vi ses nästa gång igen!

Text: Kenneth Wikström
Foto: Lena Sandelin


