
Föreningen Sydkatten verksamhetsberättelse för 2019  

 
Antal medlemmar (totalt 463) Avel  
406 huvudmedlemmar 20 stamnamnsansökningar  
56 familjemedlemmar 5 huskattsbevis  
1 klubbsupporter 1311 registrerade kattungar (353 kullar)  
varav 3 hedersmedlemmar 8 diplomeringsansökningar 
 
Styrelsens sammansättning 
Styrelsen har haft följande sammansättning: Åsa Widh, ordförande, Ulrica Lindblom Granlid 
vice ordförande, Miia Gråsten sekreterare, Gunnar Sandmark kassör, Lina Hansson 
utställningssekreterare (Birgitta Karlsson utanför styrelsen utför dock denna syssla i 
praktiken), Anne Frostander och Sofia Granlid ledamöter. Susanna Hansson och Lars Nielsen 
suppleanter.  
 
Möten 
Styrelsen har haft nio protokollförda möten samt 2 dedikerade utställningsmöten som då 
även varit tillsammans med, för sina områden inom utställningen, ansvariga personer.  
 
Verksamhet och mål  
Målet är att öka värdet och förståelsen för katten som sällskapsdjur. Det sker bland annat 
genom kunskapsutbyte och informationsarbete. Genom våra kurser ökar kunskapen hos 
våra medlemmar och tanken är att de i sin tur hjälper till att förmedla kunskaperna vidare, 
bland annat under våra publika evenemang. Under året har vi haft ett antal 
medlemsaktiviteter och dessutom medverkat på Kattens dag och arrangerat en egen 
utställning. Vi fortsätter att inspirera och engagera så att vi tillsammans kan höja kattens 
status! 
 
Aktiviteter  
Under året som har gått har vi arbetat med roliga aktiviteter för våra medlemmar. Det har 
varit föredrag, medlemsträffar, utställningskurser vår populära uppfödarkurs med mera. Vi 
arrangerade ett antal aktiviteter under 2019, tyvärr har vi dock problem med att man 
anmäler sig och sedan inte dyker upp, vilket innebär att vi kommer behöva lägga till en no 
show-avgift på vissa aktiviteter. På Kattens Dag i början av december representerade våra 
medlemmar Sydkatten på följande orter: Lomma, Malmö, Helsingborg. 
 
Utställning  
Sydkatten och flera av våra aktiva medlemmar arrangerade en kattutställning, 5–6 oktober 
på MalmöMässan. Intresset var stort även detta år och vi fyllde MalmöMässans lokaler med 
ca 400 katter/dag, montrar, lotteri samt lite annat smått och gott. Drygt 1100 besökare dök 
upp under helgen och ett reportage gjordes av SVT. Rexringen arrangerade en special för 
rexkatter (katter med lockig päls) på utställningen vilket också var mycket uppskattat och ett 
nytt och roligt tilltag. Ett 50-tal funktionärer både från klubben och helt utomstående 
arbetade fredag till söndag för att dra runt evenemanget och vi vill rikta ett stort tack till alla 
eldsjälar som gjort det möjligt att åter genomföra en utställning. Det ekonomiska resultatet 
blev för året ett minus, något som man kan läsa om i nästa punkt. 
  



Ekonomi  
Föreningen gör för 2019 ett minusresultat. Hur har det kunnat bli så? Sydkatten har i 
grunden en god ekonomi och föreningens uppgift är inte att lägga på hög. Samtidigt ska 
styrelsen vara noga med hur förvaltar medlemmarnas pengar så det används på rätt sätt. 

Den stora uppgiften för Sydkatten är den sedvanliga utställningen. 2019 gick föreningen 
totalt med ett underskott på 11 000 kr. Utställningen 2018 gick på ett plus med 60 000 kr. 
Skillnaden var att vi fick färre anmälningar och montrar. Kostnaderna för hyror, domare har 
stigit sedan 2018. Se vidare i resultaträkningen. Dessutom har SVERAK varit sena med att 
skicka faktura för burpoolsutjämning så vi har blivit belasta för både 2018 och 2019.  

Styrelsen har också gjort satsningar på medlemsaktiviteter i form av kurser samt att 
föreningen betalade för förtäringen vid Årsmötet 2019. Även inköp av IT-utrustning till 
utställningen har skett. 
Utskick av brev och rabatthäfte har resulterat i högre portokostnader. SVERAKS årsmöte 
2019 resulterade i högre kostnader för Sydkattens representation. 

Utifrån det negativa resultat ska den kommande styrelse se över vad som går att göra för att 
öka intäkterna/minska kostnaderna för utställningen 2020. Det är den aktiviteten som 
förhoppningsvis går att påverka.  

 
Slutord  
Även 2019 var ett händelserikt år. Vi har lyckats hålla ett flertal aktiviteter både under våren 
och även under hösten. Många kattklubbar i landet brottas fortsatt med sviktande 
medlemsantal, dock kan vi glädjande konstatera att Sydkatten har ett något ökat 
medlemsantal mot föregående år och har ständigt en stor tillströmning av nya medlemmar. 
Vi tror att det beror på vårt aktivitetsutbud med kurser i fokus och populära rabatthäfte. Om 
Sydkatten ska fortsätta att vara en stor, aktiv och framåtsträvande förening måste fler 
medlemmar delta i klubbens arbete. Det gäller både det löpande arbetet och vid utställning 
och husdjursmässor. Under kommande år hoppas vi att fler medlemmar engagerar sig i vår 
förening.  
Något som är tydligare än någonsin är att mer fokus behöver läggas på att de papper som vi 
skickar ifrån oss är korrekta, vi har många anmärkningar från SVERAK på att de 
kullregistreringar som skickas in är felaktiga, både från diplomerade och odiplomerade 
uppfödare. Det är viktigt att alla har koll på vad de skickar för papper, annars kommer det 
resultera i fler höjningar av avgifter för stamtavlor.  
Vi kan inte nog poängtera att Sydkatten är en ideell förening och att det är vi medlemmar 
som tillsammans gör Sydkatten till en bra kattklubb. Styrelsen vill framföra ett stort tack till 
alla de ideellt arbetande aktiva medlemmar som ställt upp för föreningen under året! 
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