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PRESENTATION AV FRÄSETS STYRELSE 2012
VÄLKOMNA ALLA NI I STYRELSEN
TACK
FÖR ATT NI STÄLLER UPP

Torbjörn Sjögren, ordförande
Jag har tillsammans med min fru Britt-Marie en uppfödning av
Abessinier. Vi bor i Huddinge och periodvis i Söderhamn så
Uppsala ligger bra till. Jag har haft katt sedan 1984 och
Abessinier sedan 2002. Vår första kull kom 2003 sedan dess har
det blivit några kattungar.

Sandra Nordin, Vice Ordförande & Utställnings Sekreterare
Jag är 23 år, bor i Sollentuna tillsammans med min sambo och
läser vid Stockholms Universitet.
Jag är också siames- och orientalägare och har stamnamnet –
S*Angels Co. Hos mig bor för närvarande CH & IP S*Ziandra’s
Zaza, en orientalhona och siamestjejen La Bell Yatzy. Om jag
inte jobbar så läser jag. Gillar att träna. Och baka är trevligt. Det
gillar jag också.

Mikaela Ericsson, kassör
Hej! Jag heter Mikaela Ericsson och har varit kassör i Fräset
några år nu och är vald till ytterligare 2 år. Jag jobbar som
undersköterska på Akademiska sjukhuset sedan 1985 då jag
flyttade till Alunda. Där föder jag upp Abessinierkatter under
stamnamnet S*Rubensborg
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FRÄSETS STYRELSE FORTS.

Yvonne Hornwall, sekreterare
Min familj består av min man Peter och två burmor och två
sibiriska katter. Burmorna är lite äldre och kastrerade. Sibirerna
är två hanar som är ca 1 och 2 år. Så vår uppfödning är inte så
aktiv just nu men planen är att det ska bli fler Sibiriska katter så
småningom. Vi har stamnamnet Dikes.

Albin Molin, ledamot
Jag bor i Uppsala med tre katter och är inte uppfödare även om
jag låtit mina birmahanar gå i avel.
Förutom katter är jag intresserad av bilar och sport.

Catharina Molin, ledamot
Kattägare sedan 1986, mest huskatter, har två katter hemma som
inte ställs ut, äger en Helig Birma som ställs ut, kattnörd.

Will Larsson, suppleant och webmaster
Will Larsson 23 år, kommer från och bor i Stockholm. Föder upp
Devon rex sedan 2011. Utbildad skräddare och designer och syr
kläder och bäddar till katter och hundar. Stort intresse är design
och jag gillar att skapa så därför ska jag nu designa Fräsets
hemsida.
Birgitta Edling, suppleant
Jag bor i Hallstavik, är 58 år och har 3 birmor. 2002 köpte jag
min första birma, sköldpaddsmaskade Fia. Min första utställning
var Fräsets i Tierp 2006. Jag ställde ”Molle” en blåmaskad birma
som kom upp i ”panelen”. Jag visste inte ens vad det var
eftersom jag aldrig ställt ut tidigare. 2010 fick jag mitt stamnamn
”SE*Maulkins”.
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FRÄSETS STYRELSE FORTS.

Olof Alm, revisorsuppleant
Jag är 70 år, pensionär och bosatt i Möklinta straxt utanför Sala.
I mitt yrkesverksamma liv har jag haft fackliga uppdrag inom
Metall samt politiska uppdrag. Är kattuppfödare av rasen Norsk
Skogkatt med stamnamnet Bisysslans. Mitt tidigare intresse var
biodling därav namnet.

KATTUNGESTATISTIK FÖR 2011
Vår avelssekreterare Celina Jacobsson har sammanställt uppgifterna om födda och registrerade
kattungar inom klubben för 2011. Celina skriver:
”En minskning i år igen, större den här gången än de två föregående åren. 2011 registrerade vi 154
ungar fördelade över 11 raser. 2010 blev det 173 st ungar på 14 raser och 2009 182 ungar fördelade över 16
raser. Innan 2009 var jag inte avelssekreterare och har därför ingen statistik för tiden innan dess”.

ÅR

TOTALT ANTAL
REGISTRERADE KATTUNGAR

ANTAL RASER

2009

181

16

2010

173

14

2011

154

11

På nästa sida visas registrerade kattungar för varje ras som finns representerad i Fräset under de
senaste tre åren. Flest antal kattungar har under perioden registrerats för Abessinierna (83 stycken)
därefter i fallande skala: Devo Rex (68), Cornich Rex (66), Helig Birma (42) och korthårig oriental (38).
En trend som är tydlig är att antalet registrerade Abessinier är stigande. Cornich Rex och Birman har
legat på ungefär samma nivå de senaste två åren och övriga raser fluktuerar under perioden. Två
nykomlingar ska vi absolut hälsa välkomna som ras i klubben nämligen långhårig Britt och Seychelloise
korthår. Alltid roligt att kunna visa upp något nytt för alla kattälskare. Allt som allt har i alla fall 508
kattungar registrerats under perioden 2009 - 2011. Inte så pjåkigt för en så liten klubb ändå. Vi får
hoppas att den nedåtgående trenden med tiden kan stoppas, plana ut och övergå i uppåtgående trend
med förbättrat ekonomiskt läge och ökat antal medlemmar i klubben.

SIDAN 5

FRÄSETS MEDLEMSTIDNING

NR 1, 2012

TABELL ÖVER I FRÄSET REGISTRERADE KATTUNGAR
PERIODEN 2009 - 2011
Baserad på data registrerade av Celina Jacobsson
Ras

HONA
2009

HANE
2009

HONA
2010

ABY

3

4

16

18

BRI

1

0

3

3

7

0

1

1

BRL

HANE
2010

HONA
2011

HANE
2011

20

22

SUMMA
83

BUR

5

0

11

3

1

7

27

CRX

8

7

9

16

11

15

66

DRX

10

17

11

17

7

6

68

EXO

3

4

3

1

LPL

6

2

3

3

MCO

8

7

NFO

1

2

3

1

OCI

4

5

3

2

OCI/XSH

11
5

8

27

5

1

21
7

7

6

27

2

3

5

3

6

38

OSH

7

5

12

5

PER

15

8

2

6

RAG

5

1

SBI

12

8

6

5

5

6

42

SIA

4

3

1

9

6

1

24

SPH

9

7

6

16

SYS

SUMMA

101

80

31

83

90

0

1

1

72

82

508
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Nu verkar det som våren
kommit och med den Sveraks
årsmöte och senare Fifes
generalförsamling.
Som alla vet så har en
arbetsgrupp inom Fife kommit
med några förslag om bl a ändrad
kategoriindelning som generalförsamlingen skall rösta om.
Detta sker över huvudet på alla
kattklubbar och vårt förbund
SVERAK har valt att inte fråga
några klubbar om vad de tycker.
Fräsets kattklubb kommer
tillsammans med några andra
klubbar på årsmötet att försöka
ställa Sveraks styrelse till svars

för varför vi inte blivit tillfrågade.

Vår utställning som vi hade i
Januari blev en succé och vi
kommer att ha en utställning i
Rasbo nästa år också (se nedan).
Torbjörn Sjögren
Ordförande Fräsets Kattklubb.

MEDDELANDE FRÅN VÅR ORDFÖRANDE OM
FRÄSETS UTSTÄLLNING JAN 2013

Hej på er snart dags igen.
Rasbo är bokat och vi kommer att få samma
lag som sist som hjälper oss.
Domare nedan är klara:
Karl Preiss, allround
Anne Veland, allround
Anna Wilczek, kategori 3 och 4
Maria Rihova, allround
Glenn Sjöbom, kategori 2 och 3
Dorte Kaae, kategori 1, 2 och 4

Torbjörn Sjögren

Pia Nyman, kategori 2 och 4

Fräsets Kattklubb

Reserv Sirpa Lindelöf, kategori 2 och 3

Foto, Will Larsson, Fräsets utställning i Rasbo 2012
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FRÄSETS UTSTÄLLNING 2012
Text, Torbjörn Sjögren
Foto, Will Larsson

Utställare och besökare samsas mellan burraderna.

Anna nominerar

”I den bistra vinternatten” skulle man kunna
inleda ett reportage från vår utställning och detta
stämmer nog för de flesta som var med på
utställningen. Ändå trots mörker och kyla var det
fullt av folk och katter på vår utställning i januari.
Bortsett från att det var många som inte kommit med
så finns det mycket lite att skriva om mer än att
utställningen var en succé! Det är sällan utställare får
gå hem före kl 1600 båda dagarna och eftersom jag
ställer ut själv vet jag att detta uppskattas. Vi hade
rekordmånga besökande tack vare att UNT gjorde
reportage båda dagarna och kanske också för att

Brunnbäckens Pedram ” Världens Vackraste Katt” var

Glenn jobbar med grundbedömningarna

Panelen pågår

med på utställningen
2011).

(jfr Aftonbladet 21 nov

Jag vill å klubbens vägnar tacka alla medlemmar
och alla andra som har bidragit till utställningen på
något sätt och samtidigt meddela att vi runt nästa
Trettondag Jul kommer att ha vår utställning på
samma plats i Rasbo.
För katternas resultat se sid 10.
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ATT SKAFFA KATT OCH ATT STÄLLA UT
Berättelse om birman Nellys och hennes mattes erfarenheter från Fräsets utställning jan 2012
Text och foto: Sylvia Dahl, ny medlem i Fräset

Det här kommer att handla om mej, Sylvia Dahl
och min katt Minh Geisha's Nelly.

Den 7 januari 2012 var vi på vår första
utställning. Det var både skrämmande och
spännande. Jag hade inte någon erfarenhet, och
Helt ny på området är jag, men oj vad kul det
Barbro som skulle guida mej blev med kattungar, så
är. Önskar att jag för många år sedan, förstått hur
jag fick klara mig själv.
kul det verkligen är. Jag har redan hittat flera
När jag kom dit så var det bara att följa strömmen,
mycket snälla och trevliga kattvänner, som jag kan men jag visste ju inte om jag gjorde rätt ändå. Först
vända mig till, när jag behöver hjälp eller har frågor. veterinärbesiktning och betala program. Sedan
Jag har alltid tycket att Birmor är så fina, och de
kom det spännande, var hittar jag buren hon skulle
blå ögonen så läckra. Om jag någon gång skulle
vara i och att köpa burskynke. För inte hade jag
skaﬀa mig en katt, då skulle det bli en sådan.
sytt något som jag tänkt. Jag hamnade som tur var
bredvid en trevlig tjej, som hjälpte mig med tider
Den tiden hade nu kommit, så jag åkte upp till
och vad som komma skulle. Tror inte jag lyckats så
Sundsvall, nästan 80 mil fram och tillbaka, för att
bra med det annars. Ja, så var det dags. Nelly skulle
träﬀa en liten pärla och hennes syskon. Jag ville
inspekteras. Hon var lite tjurig men domaren
träﬀa mamma och syskon och prata med
Anne Veland pratade med henne och kollade på
uppfödaren innan jag bestämde mig. Ganska
henne. När det var över sa Anne:
viktigt tyckte jag. När jag kom dit var Nelly 10
”Stor Härlig Vacker Birma! Jag ger henne med
veckor och helt oemotståndlig såklart. Sedan när
glädje Ex1, sedan vore jag glad om du kunde
hon slutligen kom till oss, var vi lite oroliga för
komma tillbaka till nomineringen”.
hur våra 2 golden retrievers skulle ta det men det
gick över förväntan.
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Naturligtvis tackade jag glatt ja till det. När
det sedan var dags för nominering var Nelly så
trött att hon bara fräste. Så därför hoppade vi över
den, även om det var synd. Men jag ville ju inte att
hon skulle få avsky för utställningar utan kunna
ställas fler gånger. I bedömingen stod det att läsa:

”Stor vacker och välproportionerad, vackert
birmatypiskt huvud, Ex form och färg på ögon,
öronen sitter fint, Ex handskar och kilar, Ex
maskning och points, fin svans, Ex kondition.
Välpresenterad vacker katt. Ger Ex1 med
glädje”.
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RESULTAT
FRÄSETS
UTSTÄLLNING
JAN 2012
Samtliga resultat från utställningen finns på
Fräsets hemsida
http://www.fraset.se/
Här nedan får du bara namnen på de Fräsetkatter som tagit titel eller blivit Best In Show:
S*East Aurora’s Sandwich Nancy MCO f 03
kl 9 hona blev Champion på lördagen
S*IronCoon’s Lady Lou, MCO f 22 kl 9 hona
blev Champion på söndagen
SW GIP SC S*Aucuparia’s Charles Ross
JW DSM DVM, Aby o kl 4 hane-K blev BIS
båda dagarna
IP DK*Løveid Skies of Arcadia CRX f 03 kl
6 hona-K tog titeln GIP på söndagen
IC Timille Odd Opinion OSH f kl 5 hona tog
titeln GIC på söndagen
IP Timille Take That JW SIA n kl 6 hane-K
blev BIS på lördagen och tog titeln GIP på
söndagen
EP S*Bamsekattens Gentle Guru, BRI n kl
15a hane-K 1:a och BIS båda dagarna

Jag är en stolt matte kan ni tro. Inte blev jag
avskräckt heller, för jag klarade av det till slut.

JÄTTEGRATTIS TILL ALLA
VACKRA FRÄSETKATTER!!!!

Nu får dock utställningar vänta ett tag, för jag har
bestämt mig för att bli uppfödare i liten skala, med
mycket hjälp av Susanne och Pirpa förståss. Så
nästa på schemat är en parning, som jag hoppas ska
bli om ett par veckor och jag vet ju att även andra
tycker hon är fin nu. Min hemsida är
www.happyblueeyes.se som du vill veta
mer om vad som händer.
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SUROKS UTSTÄLLNING 14-15/1 2012
HELSINGFORS
Text och foto: Torbjörn Sjögren
En av mina katter behövde några utlänska
certifikat så jag bestämde mig för att flyga till
Helsingfors och vara med på SUROKS utställning
där. Själva utställningen var i en gammal
kabelfabrik som låg alldeles vid kajen.
Utställningslokalen var stor och långsmal med
flera våningsplan som även dessa användes till att
ha burar och domare på.

Inne på utställningen var det lite annorlunda än
det brukar vara i Sverige, fri burplacering men i
avdelningar om kategorier dvs semilånghår för sig
och korthår för sig etc . Nummerlappar fick man
skriva själv och hämta sitt nummer ur katalogen.
Stämningen var bra på utställningen och där var en
hel del människor som man kände igen. Allt
fungerade bra förutom att det på lördagen drog ut
på tiden främst pga av att man började så sent,
incheckningen var till 930 och sedan dröjde det till
en bra bit över 10 00 innan det började komma
igång.

Utställningslokal i det långsmala formatet
Min bror hade skrämt upp mig och talat om att
det var stenhård veterinär koll så jag hade verkligen
kollat upp allt med katten och klorna var minimala
Domare, Lena Nordström
och örona var ultra rena, men det visade sig att
Det fanns ett café med matsal i anslutning till
veterinärkollen var precis som i Sverige
utställningshallen som vad jag tyckte serverade
vaccinationsintyg + snabbkoll.
skaplig mat. Själva resan gick bra, på flygplatsen i
Helsingfors hittade jag flygplanstaxin som bara
kostade 26 euro till hotellet.
Holiday inn där jag bodde var ganska bra om
man bortser från deras restaurang som stallade helt
pga att det fanns fler gäster än vanligt. Dessutom
var priserna på mat ur svensk synvinkel
astronomiska. Kvaliteten på hotellmaten kan jag
inte yttra mig om iom att jag bara åt en soppa på
fredagkvällen som var god men kostade som en
bättre middag, men frukosten var det inget fel på.
Den stora fördelen med hotellet var att det tog 5
min att gå till utställningen, det är ju sällan att man
får sova till 715 en utställningsdag.
Catarina Modahl Nilsson dömer
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BÄSTA KLUBBKATT 2011

!!! FRÄSET GRATULERAR SINA BÄSTA
KLUBBKATTER !!!

Mira Fonsen med elev Veikko Saarela
Jag tycker att det var ganska lyckat att åka till
Helsingfors, jag fick mina certifikat och vart inte
alltför sliten och kom hem i vettig tid till
Huddinge. Det hade säkert varit trevligare att åka
sommartid, för att turista i Helsingfors på vintern
är ingen höjdare. Om man åker på sommaren så
hade detta kunnat göras till en rikligt trevlig
minisemester. Kostnaden för hela resan med
taxi, mat, etc. var ca 6000 kr och om vi varit 2 så
skulle kostanden per person varit kanske 3600 kr
och då hade man kunnat ställa 2 katter också.
Det är klart att detta går att göra billigare genom
att åka båt etc. Men då får man vara ledig från
jobbet i minst en dag extra och vad kostar det?
Till sist vill jag säga att det är möjligt att ställa
katt på detta sätt, det finns en del FIFE
utställningar i Europa som är möjliga att välja
som mål och man kan till och med bara ställa en
dag och vara turist en dag och ändå hinna hem på
söndagen.

BÄSTA KASTRAT:

Torbjörn Sjögren
torbjorn@fraset.se

1:a

SW GIP SC S*Aucuparia's Charles Ross
JW DSM DVM, ABY o, äg. Jan Sjögren

Charles meriter 2011:
8 BIS > maxpoäng 250 p, samt titeln Scandinavian
Winner 2011
2:a

GIP Timi!e Take That JW, SIA n

3:a

EP S*Centauri’s Maulkin DVM, SBI a

forts. nästa sida
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BÄSTA UNGDJUR/JUNIOR

BÄSTA SENIOR

1:a GIP Timi!e Take That JW, SIA n (Fredrik)
äg. Mariann Karlsson

1:a
EP S*Centauri’s Maulkin DVM, SBI a
(Mo!e) äg. Birgitta Edling

Fredriks meriter 2011:

Molles meriter 2011:

som ungdjur/Junior, januari 2011: 5 x BIS i klass
11;

4 x BIS -K; 5 x BIS senior

som kastrat, fr o m februari 2011: 11 x BIS under
resten av året. > maxpoäng i båda klasserna.

I övriga klasser fanns tyvärr inga tävlande. Det
vore roligt om fler skickade in sina katters tävlingsresultat.

SVERAK:s BÄSTA KATTER 2011
Den årliga prisutdelningen till Bästa Katter 2011 ägde rum i samband med
SVERAK:s årsmöte i mars i Borås. Av samtliga pokaler som delades ut gick hela sju
stycken (se sid 19 ) till KK Fräset!
Pokalprakten fångades av Kenneth Wikström.
Förutom att Fräset hade så många vinnande katter i ordinarie utställningsklasser, kan påpekas att klubben också hade
tre stycken BIV - katter 2011, nämligen
IC S*Aucuparia’s Padam Padam ABY o,
äg Jan Sjögren och Jan Ericsson; IP
DK*Løveid Skies of Arcadia, CRX f 03,
äg Jenny och Joel Pihl; La Bell Yatzy SIA c, äg Sandra Nordin.
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TIPS FRÅN SVERAK

ATT POÄNGTERA, INFORMERA EV
SKICKA TILL VETERINÄRER INFÖR
UTSTÄLLNING

Ha Sveraks veterinärintyg tillgängligt
Man kan vid anmälan begära
- hörselintyg för vita katter
- intyg på kattunge under registrering

Följande ska kontrolleras:
att katten inte är dräktig
att katten inte är digivande

Sjukvårdslåda som man förslagsvis förvarar i
informationen kan innehålla:

att katten har rätt antal klor och sporrar

- plåster

att katten ”ser frisk ut” i öron, näsa och
ögon

- handsprit

att katten inte har kuperad svans eller öron

- kompresser

att katten inte visar tecken på sjukdom
eller parasiter

- bandage

att katten inte har nedsatt allmäntillstånd/
är dopad

- koksalt

Om katt avvisas från utställning ska detta
antecknas och lämnas till utställningskommisarien. Vid misstanke om smittsam
sjukdom ska samtliga katter från hushållet
avvisas.
Tips till utställningsarrangören:

- värktabletter

- sårtejp
- bomull och/eller papper att torka med
Se till att det ligger en lapp i informationen med
adress och telefonnummer till närmaste öppna
läkarmottagning. Tipsa om att den bästa
antibiotikan mot kattbett är Bioclarid, inte alla
läkare vet det.

Låt veterinärassistenen kontrollera att
klorna är klippta innan katten ställs på
veterinärbordet
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SAXAT OM INFORMATION FRÅN SVERAK

Vi kommer självklart att informera så fort mötesdatum är inbokat och vad som
framkommer under mötet.
Nypublicerad statistik för 2012
Färgutfall/antal registrerade katter per variant

NYHET! FindUs - SVERAKs stambok på nätet
sedan den 17 mars 2012!
Information från SVERAKs hälsokommitté
angående blodgruppsparningar
Den 16 januari 2012 fick SVERAK ta del av ett
yttrande Dnr 31-14083/11 från Jordbruksverket.
Yttrandet gällde blodgruppsparningar då frågor
uppkommit i samband med att en av våra uppfödare
hade besök av länsstyrelsen för att ansöka om tillstånd enligt 16§ djurskyddslagen.
Jordbruksverket anser att vi bryter mot denna paragraf när vi medvetet parar en B-hona med en Ahane då kattungarna dör om man inte håller kattungarna ifrån kattmamman.
Direkt när SVERAKs Raskommitté och Hälsokommitté fick yttrandet i våra händer satte vi oss
ner för att kunna se vad vi kunde göra för att kommentera yttrandet.
Vi skickade ett brev till jordbruksverket där vi förklarade hur många kattraser som var inblandade
och vad som skulle hända med dessa raser om man
valde bort de parningar som vi gör idag. Vi föreslog
också att vi skulle träffa representanter för Länsstyrelsen och Jordbruksverket för att kunna diskutera
frågan vidare.
I dagsläget håller Hälsokommittén på att försöka
sammanställa all information som vi får in ifrån
olika rasringar för att ha bra underlag vid mötet. Vi
är mycket tacksamma och för allt materiel som inkommit men hoppas självklart på mera.

SVERAK-registrerade katter 2011
Här finns statistik över SVERAK-registrerade raser
från 1955 fram till 2011
Ny blankett...
Engelsk version av besiktningsblankett finns under
rubriken Blanketter
Förslag till ny djurskyddslag - ETT FRAMSTEG FÖR KATTEN!
SVERAK stödjer och ställer sig mycket positiva
till dessa förslag.
Vi har dessutom haft en representant i arbetsgruppen - Ewa Löwdin.
Läs pressmeddelande från Lantbygdsdepartementet
här
Den 1 januari 2012 ändras reglerna för att ta in
katter till Sverige
Läs mer på Jordbruksverkets sida här
BESLUT FRÅN FIFES GF 2011
nu publicerade på FIFes sida
Jordbruksverkets informerar om
nya regler för märkning av resande katter...
Läs mer på Jordbruksverkets sida här
ÅRSMÖTESPROTOKOLL
fört vid SVERAKs årsmöte 19-20 mars 2011 finns
nu publicerat på sidan 'Årsmöte & protokoll'
Öppna protokollet som pdf här
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FRÄSETS ÅRSMÖTESPROTOKOLL 12-01-29 (OBS, ICKE JUSTERAD VERSION)
Närvarande: Jan Sjögren, Stina Henriksson, Mariann Karlsson, Yvonne Hornwall, Britt Marie Dahlin,
Barbro Gretener, Birgitta Edling, Torbjörn Sjögren, Kenneth Wikström, Lovisa Malabeux, Albin Molin,
Catharina Molin, Annika Ekstrand-Russmark.

Mötet förklaras öppnat.
Röstlängden fastställs till 12st.
Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt: Ja
Fastställande av dagordning: Kenneth går igenom mötets punkter.
Val av ordförande och sekreterare för mötet: Kenneth väljs som ordförande och Lovisa väljs till
sekreterare.
Val av justeringsmän och rösträknare: Annika Ekstrand. Russamrk och Jan Sjögren väljs till
justeringsmän och Britt-Marie Dahlin väljs till rösträknare.
Genomgång av föregående årsmötesprotokoll: Detta saknas men inga synpunkter har framkommit.
Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för verksamhetsår: Se bilaga 1
”Verksamhetsberättelse” och bilaga 2 ”Ekonomi Fräsets Kattklubb 2011”. Gällande Fräsets ekonomi se
Bilaga 2 så är den granskad och godkänd av revisor Solveig Lindberg. I övrigt är Fräset även skyldiga UK
22500kr (efter SW ). Dessa kommer att kan betalas först efter granskning av kvitton och fakturor, vilka
har efterfrågats.
Revisorernas berättelse: Se bilaga 3.
Fråga om ansvarsfrihet: Föregående styrelse får ansvarsfrihet.
Fastställande av medlemsavgifter: Klubben beslutar att inga ändringar sker gällande medlemsavgifter.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår:
Loppis på Vaksalatorg till förmån för Samvetet kommer att ske under terminsperioden på vårkanten.
Eventuellt en sommaraktivitet tex grillkväll för medlemmar.
Uppfödardiplomering x2, Jan S håller i detta.
Kattens dag till hösten. Albin håller i detta. Kontakt med Djurhobby önskvärt då de är vår
huvudsponsor.
Klubben bör bilda arbetsgrupper till de olika aktiviteterna så att allt ansvar inte faller på
styrelsemedlemmarna.
Barbro fortsätter med Löpsedeln.
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Hemsidan - Torbjörn tillfrågar någon som kan sköta denna fortlöpande.
Val av styrelse och styrelsesuppleanter: Till ordförande och tillika firmatecknare valdes Torbjörn Sjögren.
Som viceordförande och utställningssekreterare valdes Sandra Nordin. Mikaela Ericsson fortsätter som
kassör och tillika firmatecknare. Sekreterare blir Yvonne Hornwall. Styrelseledamöter blir Albin Molin
och Catharina Molin. Suppleanter blir Will Larsson och Birgitta Edling. Till övriga medarbetare valdes
Celina Jakobsson till avelssekreterare. Som ansvarig för löpsedeln kvarstår Barbro Gretener.
Val av revisorer och revisorssuppleanter: Revisor blir Bea Hajnos. Revisorsuppleant blir Olof Alm.
Val av övriga funktionärer: Dessa kommer att väljas av den nya styrelsen på nästkommande styrelsemöte.
Delegater som ska åka till SVERAK:s årsmöte i Borås blir Kenneth Wikström, Sandra Nordin, Torbjörn
Sjögren och Yvonne Hornwall som reserv.
Val av valberedning: För valberedning valde Jan Sjögren som sammankallande och Mariann Karlsson och
Jan Eriksson som ledamöter.
Motioner och övriga ärenden: Se bilaga 4. Den nya styrelsen ska även undersöka möjligheten att ändra
räkenskapsåret, ett så kallat brutet räkenskapsår. Detta skulle i så fall innebära att årsmöte hålls senast i
slutet av oktober.
Fastställande av arvoden: Klubben fastslår att arvodet på 200kr/år kvarstår till styrelsemedlemmarna.
Därtill får styrelsen bestämma vilka andra som också får arvoden när de utför arbete åt klubben.
Betalningen sker efter årets slut.
Övriga frågor:
Kritik från utställningar: Några har meddelat Kenneth att utställningen i januari gick för fort. Andra är
missnöjda med att det inte har varit tillåtet att ta med egna burar.
Inför utställningen 2013 bör den nya styrelsen besluta om ändring av datum för anmälan så att det blir
kortare anmälningstid, vilket förenklar det administrativa arbetet inför utställningen.
Mötet avslutas
justeras

justeras

Bilaga 1
Verksamhetsberättelse Fräsets Kattklubb
Under 2011 gjorde Fräset sitt mest aktiva år hittills i klubbens historia. Vi startade starkt med en
gemensam januariutställning med Uppsala Kattklubb. En utställning som resulterade i 36000kr i vinst
som sköts till SW-kontot.
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I maj höll vi den sedvanliga loppis tillsammans med föreningen Samvetet och drog in 3000kr till deras
verksamhet.
I september hölls Scandinavian Winner 2011 i Uppsala. Fräset och UK höll i denna utställning. Vi hade
gott om besökare, många katter och det jobb vi lade ner på utställningen var ovärdeligt och omätbart. Vi
tycker att vi lärde oss massor av att hålla denna utställning och att det i stort sett var en lyckad
utställning.
Vi, som kattklubb ska vara stolta över vår insats på SW!
I december var vi på tre olika platser och firade Kattens Dag.
I december var även Jan Sjögren på djuskyddskonferens.
Klubben sponsrade även kostnaderna för Fräsan och Chokladbäbisarna via Samvetet.

Slutord:
Som ordförande i Fräsets Kattklubb har det varit ett privilegium att få jobba med så många duktiga,
hängivna personer som vi har i vår klubb! Jag ber att tacka för mig och den tid jag varit aktiv i Fräsets
styrelse och önskar den nya styrelsen lycka till i framtiden.
Vi, som Fräsare har all anledning att vara stolta över vårt 2011 och se framåt mot ett minst lika bra 2012.
Kenneth Wikström Ordförande i Fräsets Kattklubb.
Bilaga 2
Ekonomi Fräsets Kattklubb 2011
Ingående saldo 2011

70209.86:-

Utgående saldo 2011

43258.33:-

Resultat 2011

-26951.53:-

Största delen av den förlust vi gjort består av SW-insättning 20000:Resterande är styrelsemöten, reseersättningar, kontorskostnader, samt hyra av förråd.
Det saknas kostnader och intäkter för utställningen i januari 2012.
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Bilaga 4
Förslag/Motion till Fräsets Kattklubbs årsmötesprotokoll
Ändring av klubbens stadga
9 Övrigt
§9:1 Klubbens verkasamhetsår (räkenskapsår) är från januari till december
Ändras till:
9 Övrigt
§9:1 Klubbens verksamhetsår (räkenskapsår) är från oktober till september
4 Ändring av klubbens stadgar
§4:1 Ändring oktober

BÄSTA SVERAKKATTER 2011 I FRÄSET
Kategori II
Bästa Senior, 1:a
EP S*Centauri’s Maulkin SVM, SBI a, äg Birgitta Edling
Kategori III
Bästa Hona Vuxen, 2:a
IC S*Aucuparia’s Padam Padam JW, ABY o, äg Jan Sjögren och Jan Eriksson
Bästa Hane Kastrat, 3:a
SW GIP SC S*Aucuparia’s Charles Ross JW DSM, ABY o, äg Jan Sjögren
Bästa Junior/Ungdjur, 2:a
S*Aucuparia’s Sinope JW, ABYn, äg Jan Sjögren och Jan Eriksson
Bästa Uppfödning
S*Aucuparia’s
Kategori IV
Bästa Hane Kastrat, 2:a
IP Timille Take That JW, SIA n, äg Mariann Karlsson
Bästa Senior, 3:a
PR CH S*Ziandra’s Zaza, OSH n, äg Sandra Nordin

SIDAN 19

FRÄSETS MEDLEMSTIDNING

NR 1, 2012
Medlemskap

Medlelmsavgi( och klubbens
postgironummer

Preliminär Kalender

Huvudmedlemskap: 320 kr
Blir du medlem efter oktober
gäller medlemskapet även för
kommande år.
Familje-/stödmedlemskap: 100 kr.

Sommaren 2012 Eventuellt en
sommaraktivitet tex grillkväll för
medlemmar

Skriver gör

Hösten 2012 Kattens dag

Barbro Gretener, där ej annat
anges.

Aktiviteter 2012

Grafik från:

Se Kalenderrutan här intill,

www.skyes.se
Grafik, Cats and Kittens Design
http://www.cats.alpha.pl/cats.htm

Dina bidrag

Adresser
Löpsedeln:

Våren 2012 Loppis på Vaksala
torg till förmån för Samvetet

Klubbens postgiro nr: 10 53 10 - 7
Fräsets Kattklubb

NOTISER

Skicka dina bidrag: bilder, texter,
förslag eller vad du vill bidra med
till Löpsedeln så länkas materialet
till Lovisa och Barbro. Är det
något du vill diskutera med någon
av oss direkt så använder du
förstås våra respektive adresser

Uppfödardiplomering x 2, vid
intresse kontakta Jan Sjögren

När kommer Löpsedeln?

Om inget oförutsett inträﬀar
kommer Löpsedeln under 2012 att
dyka upp omkring den 15 mars,
juni, september och december
med manusstopp den 1ste i
respektive månad

Redaktionen
BARBRO GRETENER
Medlem i
Fräset och
uppfödare
av Helig
Birma
LOVISA MALABEUX
Medlem i
Fräset och
uppfödare
av Norsk
Skogkatt

lopsedeln@fraset.se
Redaktionen:
Barbro Gretener
barbro@fraset.se
Lovisa Malabeux
Lovisa@fraset.se

Ansvarig utgivare
TORBJÖRN SJÖGREN

Ordförande
i Fräset och
uppfödare
av
Abessinier

Ansvarig utgivare:
Torbjörn Sjögren
torbjorn@fraset.se
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