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2012 LÄMNAR IN OCH DET NYA ÅRET TAR ÖVER
Fräsets styrelse ser fram mot 2013 som inleds med vår egen utställning den 5 - 6 januari
och önskar sina medlemmar ett gott och framgångsrikt år med katten i fokus.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Fräset skall nu ha sin årliga

hälsoprogrammet för ABY-Somali

utställning och det blir som vanligt i

2013-01-01 och det berör en del av

STORFRÄSARE
2012

Rasbo. De medlemmar som vill får våra medlemmar.

gärna komma och hjälpa till på
utställningen. Vår förhoppning
förutom att det skall bli ett trevligt
och omtyckt evenemang är

Fräsets årsmöte beslutade om en del
förändringar av medlemsavgifterna.
Huvudmedlem betalar numera 280 kr
per år och Huvudmedlem

att vi skall återställa vår

som överlåter katt kan

ekonomi så att vi har lite

bjuda in den som fått

bättre råd att genomföra

katten att vara medlem i

aktiviteter för våra

klubben utan kostnad för

medlemmar som

innevarande år.

föreläsningar, grillkvällar
mm. Bättre ekonomi skulle
också kunna innebära ett
ännu större engagemang för hemlösa
katter och katthem.
I den övriga kattvärden så verkar det

Den nya styrelsen har ännu

3 framgångsrika katter 2012

inte på grund av arbetet

Överst: SW 2011 SP SC
S*Aucuparia’s Charles Ross
JW DVM ABY äg. Jan
Sjögren/Annika Ekstrand
Russmark

med utställningen hunnit
besluta om vilka aktiviteter vi skall ha
under våren men loppis skall vi väl

Mitten: EP S*Centauri’s
Maulkin ”Molle” DSM DVM

ha.

ganska lugnt just nu. Sverak skall vad

Torbjörn Sjögren
jag hört ryktesvägen ta bort kravet på
Ordförande Fräsets Kattklubb
att testa varannan generation i
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Nederst: GIP Timille Take
That JW, SIA äg. Mariann
Karlsson

OBS OBS
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Fräsets	
  årsmötesprotokoll	
  2012-‐10-‐31
Närvarande: Katarina Molin, Albin Molin, Olof Alm, Margot Blideros, Marianne Karlsson, Birgitte Mårdholt, Sandra
Nordin, Jenny Dickson, Torbjörn Sjögren, Barbro Gretener, Aili Lundmark, Kenneth Wikström, Marianne Eriksson, Yvonne
Hornwall, Jan Sjögren, Annika Ekstrand Russmark.

1. Mötet förklaras öppnat.
2. Röstlängden fastställs till 16st.
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt: Ja
4. Fastställande av dagordning: Torbjörn går igenom mötets punkter.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet: Torbjörn väljs som ordförande och Yvonne väljs till sekreterare.
6. Val av justeringsmän och rösträknare: Marianne.K och Sandra väljs till justeringsmän och Kenneth till rösträknare.
7. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll och inga sypunkter på det har framkommit.
8. Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för verksamhetsåret: Se bilaga 1 verksamhetsberättelse. Se
bilaga 2 och 3 för Ekonomi Fräsets Kattklubb 2012.
Kommentar till Kassarapport och föreningens ekonomi.
Fräset inledde året med att ha sin årliga utställning, resultatet av utställningen blev ca 20000 kr och det gjordes en del
investeringar i skrivare och dator.

En förlust på ca 22000 kr som kommer från sw 2011 evenemanget finns bokfört på året.

En del av medlemsavgifterna som brukar inkomma sent på året saknas i årets redovisning då vi bytt
redovisningsperiod.

På utställningskontot redovisas ett stort ingående saldo vilket kommer från anmälningsavgifter till utställningen
2012. Då kontot skall vara tomt förs nettot efter omkostnader över till huvudkontot när utställningen är avslutad och
alla räkningar som inkommit är betalade.

Föreningens ekonomi är i stort sätt oförändrad jämfört med föregående år och vi har ett överskott på ca 34000 kr till
vårt förfogande inför kommande år. Detta trots att vi täckt kostnader från tidigare år.

9. Revisorernas berättelse: Se bilaga 4.
10. Fråga om ansvarsfrihet: Styrelsen får ansvarsfrihet.
11. Fastställande av medlemsavgifter: Klubben beslutar att sänka medlemsavgiften till 280 kr/år. 0 kr för första året vid
överlåtelse av katt om man inte varit medlem i kattklubb året innan. Övriga avgifter kvarstår.

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår:
• Träff för nya medlemmar. Barbro ansvarar för det.
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• Uppfödardiplommering, Jan S håller i detta .
• Kattens dag, Albin håller i detta.
• Kattutställning januari 2013.
• Julfest på Trattoria 16/12-12 kl 18.00.
• Utstälningsmöte 5/11 kl 19.00 och ett uppföljningsmöte efter genomförd utställning i februari 2013.
• Loppis på Vaksala torg i Maj 2013.
• Grillkväll början av augusti 2013 hos Marianne K.
• Utställningsmöte aug/sept 2013.
Vi lägger ingen fast budget. Kommande styrelse lägger budgeten.

13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter: Ordförande Torbjörn Sjögren kvarstår. Till vice ordförande och
utställningssekreterare omvaldes Sandra Nordin på 2 år. Till kassör omvaldes Mikaela Eriksson på 2 år. Sekreterare
Yvonne Hornwall kvarstår. Till ledamot omvaldes Albin Molin och Katarina Molin på 1 år. Suppleant 1 Birgitte
Mårdholt valdes på 1 år. Suppleant 2 är vakant.

14. Val av revisorer och revisorsuppleanter: Revisor Bea Hajnos. Revisorsuppleant Olof Alm.
15. Val av övriga funktionärer: Avelssekreterare Celina Jacobsson. Ansvarig för Löpsedeln är Barbro Gretener. Delegater
som åker till SVERAK:s årsmöte i mars till Sundsvall blir Torbjörn Sjögren, Yvonne Hornwall och som reserv
Sandra Nordin.

16. Val av valberedningen: Marianne Karlsson, Jan Sjögren och Jan Eriksson kvarstår.
17. Motioner och övriga ärenden: Fastställande av ändrat räkenskapsår till så kallat brutet räkenskapsår (oktober –
september). Beslut från tidigare möte fastställs – JA.

18. Fastställande av arvoden: Klubben sänker arvodet till 160 kr/år till styrelsemedlemmarna. Därtill får styrelsen
bestämma vilka andra som också får arvoden när de utför arbete åt klubben. Betalning sker efter årets slut.

19. Övriga frågor: Hemsidan ska byggas av Robert Pettersson för en kostnad av 1000 kr. Kenneth ska hjälpa till med vad
den ska innehålla. Yvonne kommer sedan att göra fortlöpande uppdateringar när hon får information om nya
händelser.
Bilder till utställningskatalogen skickas till kenneth.

20. Mötet avslutas

Ordförande

Sekreterare

Torbjörn Sjögren

Yvonne Hornwall

Justeras

Justeras

Marianne Karlsson

Sandra Nordin
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VINTERAKTIVITETER 2012
KATTENS DAG

Pixel

1sta Advent och Kattens dag på Djurhobby
Lovisa Malalbeux visade upp sin skogis ”Baby” (på bilden är det dottern som
visar henne), Albin visade sin lilamaskade birma, Pixel. Annika hade tagit
med sig Charles Ross, abessinier, själv hade jag (Barbro G) med Caffi, en
blåmaskad och Maran en lilatabbymaskad birma. Det blev en trevlig och
gemytlig dag. Mycket folk, mycket fika och många frågor om våra
katter.
Charles Ross

Fräsetmiddag för medlemmar
Den 17 december bjöd Fräset sina medlemmar på middag på Trattoria
Commedia. Tyvärr var det inte mer än 10 personer som infann sig. En
trevlig kväll med god mat och dryck blev det i alla fall för oss som var där.
Foto: Britt-Marie Dahlin

Middag på
Trattoria
Caffi

Maran
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Universitetsdjursjukhuset
Smådjurskliniken
Råd om sjukdomar
http://www.sva.se/sv/

Giardia intestinalis (före detta G.
lamblia, G. duodenalis)
Förekomst och smittvägar

Vid SVA diagnostiseras Giardia med hjälp av en
immunofluorescens-teknik som ger en säker och snabb
diagnos. För en genotypning används en PCR-teknik.
Terapeutika som används vid Giardia är Flagyl eller Axilur.
Behandling bör följas upp med förnyad
träckprovsundersökning cirka 14 dagar efter avslutad
behandling. Emellanåt måste djuret behandlas upprepade
gånger.

Giardia är en vanligt förekommande encellig parasit som
lever på tarmslemhinnan och hindrar tarmens normala
funktion.

Ref.: http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Katt/Parasiter

Cystor av Giardia avges med avföringen. Dessa cystor är
mycket tåliga, är resistenta mot desinfektionsmedel och
sprids lätt i till exempel vatten. Smitta sprids med infekterat
vatten eller föda.

Smittämne

SVA påvisar Giardia hos ca 25 procent av de hundar och
katter som undersöks. Cirka 50 procent av
nötkreatursbesättningar med kalvar är positiva avseende
Giardia. Parasiten är vanligast hos unga djur.
Giardia intestinalis påvisas hos flera djurslag, även
människa. Det är samma art som infekterar människa och
andra däggdjur. Det finns flera olika genotyper av vilka
vissa är vanligast hos människa och andra hos övriga
djurslag (se nedan). Vanligast är att varje djurslag har sin
genotyp men ibland kan det förekomma att smitta har skett
till annat djurslag till exempel från människa till husdjur och
vise versa.
Giardia är en zoonos. Zoonoser är sjukdomar eller
smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan
djur och människor. Här hittar du information om några av
dessa sjukdomar. Sammanställningen är inte heltäckande,
men tar upp de viktigaste.

Symtom
Giardia kan påvisas hos både friska och sjuka djur.
Symtom visar sig framför allt i form av intermittent diarré
och viktminskning. Parasiten uppträder ofta som en
opportunist, det vill säga symtom kan uppträda i samband
med stress, plötsliga foderbyten eller tarmstörningar av
andra orsaker.

Diagnos och behandling
Med en träckprovsundersökning kan cystor av Giardia
påvisas.

Kattens leukemivirus
Felint leukemivirus (FeLV) är ett retrovirus som
förekommer i tre subtyper; A, B och C. FeLV-A är den
vanligaste och är den variant som smittar från katt till katt.
Felint leukemivirus är känsligt för de flesta vanliga
rengöringsmetoder (t.ex. tvål, desinfektionsmedel,
värmebehandling och uttorkning) och överlever vanligen
högst 48 timmar utanför katten.

Smittvägar
Felint leukemivirus utsöndras framför allt med saliven hos
katter som är smittbärare. Virus finns då också i blod,
avföring och ibland i urin men i relativt små mängder så
saliven är den primära smittvägen. Eftersom virus är så
känsligt smittar sjukdomen framför allt genom slickande
och via bett. Ungar till en smittförande hona smittas i
livmodern eller genom att kattmamman slickar dem och
ger di. Katter som är till synes helt friska kan vara
smittbärare.

Diagnos
Smittförande katter identifieras genom att virus påvisas i
blodprov. Helblod, utan tillsats, skickas till SVA,
Avdelningen för virologi, Travvägen 20, 751 89 Uppsala.
För att skilja katter med en kvarstående infektion från dem
som gör sig av med smittan krävs minst två blodprover
med 2-3 månaders mellanrum. Katter som har en latent
FeLV-infektion upptäcks inte med blodprov, men de är
heller inte smittspridare och eliminerar vanligen virus efter
ett tag.

Sjukdomens utveckling
Efter infektion förökar sig virus i tonsiller och/eller
lymfknutor och infekterar där vita blodkroppar (lymfocyter
och makrofager). Virus transporteras sedan vidare via
blodet och förökar sig i mjälte, tarm och benmärg. Från
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benmärgen frisätts vita blodkroppar (neutrofiler och
trombocyter) infekterade med virus. Virus i dessa vita
blodkroppar infekterar flera vävnader, inklusive
spottkörtlar och urinblåsa, med följd att virus sedan
utsöndras i saliv och urin.
Beroende på kattens immunförsvar de första månaderna
efter att den har infekterats, kan den antingen
framgångsrikt bekämpa virus och tillfriskna, eller virus kan
fortsätta att föröka sig i benmärg och lymfvävnad så att
katten ständigt utsöndrar virus i blod och saliv och
därmed också ständigt är smittbärare. Alla sådana katter
insjuknar förr eller senare (vanligen inom 3-4 år) och dör i
elakartade tumörer, immunförsvarsrelaterade sjukdomar
eller andra blodsjukdomar. De flesta katter som infekteras
som vuxna tillfrisknar dock helt. Vuxna katter är mer
motståndskraftiga mot FeLV än kattungar. Om nyfödda
kattungar smittas får nästan alla virus konstant i blodet
(persisterande viremi), medan av vuxna katter utvecklar
mindre än 20% persisterande viremi även efter långvarig
kontakt med virus.
Virus i benmärgen förökar sig inte alltid, utan kan ligga
latent i benmärgen, utan att det blir någon spridning till
blodet, och katten är då vanligen inte heller smittspridare.
Detta kan ses under avläkningsprocessen. De flesta
katter har helt gjort sig av med virus i benmärgen efter 6
månader, men det kan ta längre tid. I enstaka fall kan
virus som ligger latent spridas tillbaka till blodet långt
senare när katten utsätts för någon form av stress, t.ex.
sjukdom, kortisonbehandling eller dräktighet. Detta kan
då göra katten smittförande igen.
Virus i benmärgen kan orsaka olika typer av blod-,
benmärgs- eller lymfcancer (lymfom, leukemi).

FeLV infektion orsakar också tidig fosterdöd och bör
därför finnas med som differentialdiagnos vid utredning av
reproduktionsproblem hos katt.

Förebyggande åtgärder
I en smittad kattgrupp testas alla katterna och de positiva
katterna isoleras från de övriga. Alla utrymmen samt
matskålar och sandlådor ska göras rent ordentligt. Testa
igen efter 3 månader. Ta då bort smittförande katter, dvs
katter med virus i blodet vid upprepad provtagning, från
kattgruppen. Kontrolltesta gruppen årligen och testa alla
nya katter som kommer till gruppen två gånger med tre
månaders mellanrum (under den tiden ska de nya
katterna hållas isolerade) innan de förs in i gruppen.
Fungerande vacciner finns på marknaden, men bör inte
användas i onödan eftersom alltför frekvent vaccination
av katter kan innebära en ökad risk för vissa ovanliga
tumörsjukdomar. Vaccin ger heller inte hundraprocentigt
skydd åt små kattungar. Det ersätter inte testning i
uppfödningar.

Referenser
Barr M, Olsen C & Scott F (1995) Feline Viral Diseases,
ur: Ettinger SJ & Feldman EC (eds) Textbook of
Veterinary Internal Medicine, Diseases of the Dog and
Cat, WB Saunders Company, Philadelphia
Cotter, SM (1998) Feline Viral Neoplasia, ur: Greene, C.E
(ed) Infectious Diseases of the Dog and Cat, Second ed.,
W.B. Saunders Company, Philadelphia

Sjukdomsbild

Gaskell, RM och Bennett, M (1996) Feline and Canine
Infectious Diseases, Blackwell Science Ltd, Oxford

De flesta katter som smittas har ett effektivt immunförsvar
och gör sig av med infektionen inom några veckor till
månader. I ett akut stadium kan de visa lindriga
sjukdomstecken och viss svullnad av lymfknutorna.
Dessa katter har sedan antikroppar som troligen skyddar
dem resten av livet. Små kattungar blir oftare än vuxna
katter sjuka under den akuta fasen, och man har även
sett tymusatrofi (tillbakabildning av brässen, en orsak till
"fading kitten syndrome") hos kattungar infekterade med
FeLV.

Nilsson, A-M (1998) Kattens sjukdomar, ICA-förlaget,
Västerås
Pedersen NC (1991) Common Infectious Diseases of
Multiple-Cat Environments, ur: Pedersen NC (ed), Feline
Husbandry, Diseases and Management in the MultipleCat Environment
Ref.: http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Katt/
Infektionssjukdomar/Leukemivirus/

De kliniska symtom som FeLV orsakar kan delas in i
tumörsjukdomar och sjukdomar orsakade av ett försämrat
immunförsvar. Immunförsvaret försvagas av virus
påverkan på olika blodceller och på benmärgen.
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NOTISER

Blir du medlem efter oktober
gäller medlemskapet även för
kommande år.

Preliminär Kalender

Klubbens postgiro nr: 10 53 10 - 7
Fräsets Kattklubb

Uppfödardiplomering, vid

Skriver gör

Barbro Gretener, där ej annat
anges.
Aktiviteter vinter/vår 2012/-13

Se Kalendern här intill

intresse kontakta Jan Sjögren

5 - 6 Jan 2013, Fräsets
utställning med birmaspecial

Maj, Loppis till förmån för
Samvetet

Grafik från:
http://www.cats.alpha.pl/cats.htm

Sommaraktivitet, Grillkväll

Dina bidrag

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

När kommer Löpsedeln?

Om inget oförutsett inträﬀar
kommer Löpsedeln under 2013
att dyka upp omkring den 15
mars, juni, september och
december med mausstopp
omkring den 1ste i respektive
månad.

Redaktionen
BARBRO GRETENER
Uppfödare
av Helig
Birma

Adresser
Löpsedeln:
lopsedeln@fraset.se
Redaktionen:
Barbro Gretener
barbro@fraset.se

LOVISA MALABEUX

Lovisa Malabeux

Uppfödare
av Norsk
Skogkatt

Lovisa@fraset.se
Ansvarig utgivare:
Torbjörn Sjögren
torbjörn@fraset.se

Ansvarig utgivare
TORBJÖRN SJÖGREN

Medlemskap

Ordförande i
Fräset och
uppfödare av
Abessinier

Medlelmsavgi% och klubbens
postgironummer
Huvudmedlemskap: 280 kr
Familjemedlem: 100 kr
Stödmedlem: 100 kr.
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