
Föreningen Sydkatten verksamhetsberättelse för 2020  

 
Antal medlemmar (totalt 446) Avel  
405 huvudmedlemmar  32 stamnamnsansökningar  
41 familjemedlemmar  2 huskattsbevis  
varav 3 hedersmedlemmar   1328 registrerade kattungar (335 kullar)  

 13 diplomeringsansökningar 
 
Styrelsens sammansättning 
Styrelsen har haft följande sammansättning: Åsa Widh, ordförande, Ulrica Lindblom Granlid 
vice ordförande, Miia Gråsten sekreterare, Gunnar Sandmark kassör, Camilla Olin 
utställningssekreterare, Anne Frostander och Sofia Granlid ledamöter. Susanna Hansson och 
Lars Nielsen suppleanter.  
 
Möten 
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten, samt fört mycket dialog per mail och telefon med 
berörda personer inom styrelsen för att kunna undvika fysiska möten.  
 
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 och genom att finnas till 
hands för våra medlemmar ökar vi kunskapen hos våra medlemmar och tanken är att de i sin 
tur hjälper till att förmedla kunskaperna vidare. Under året har vi haft aktiviteter men då vi 
precis som hela världen har drabbats av COVID-19 har de fysiska aktiviteterna varit väldigt få 
även för styrelsen. Vi fortsätter att inspirera och engagera så att vi tillsammans kan höja 
kattens status! 
 
Aktiviteter  
Under året som har gått har vi fokuserat på att försöka hålla aktiviteter på ett så säkert sätt 
som möjligt för både styrelse och medlemmar. Det har varit onlineföredrag av utbildande 
karaktär och tävlingar både i samband med dessa samt via sociala medier och hemsidan. Det 
är alltid svårt att få god kvalitet på diskussionen när föreläsningar görs online och vi hoppas 
kunna återgå till att träffas i verkligheten snart. 
 
Utställning  
På grund av COVID-19 kunde den planerade utställningen för 2020 inte utföras, de pengar 
som lades ut för att kunna boka utställningsdatum samt utställningslokal har kunnat föras 
över till 2021, vilket kommer underlätta för klubben under det kommande året. 
 
Ekonomi  
Det har varit ett lugnt år för ekonomin. Genom av känd anledning utebliven utställning. Att 
vi redovisar ett minusresultat är  nästan i sin helhet beroende på nedskrivning av vårt 
varulager. 
Den största händelsen är att styrelsen tagit beslut om att byta bank från Swedbank till 
Sparbanken Skåne. Anledningen är att det är mycket enklare att genomföra administrativa 
åtgärder. Det är betydligt enklare att få hjälp med en “personlig bankman” på lokal nivå när 



bl.a. gäller byten på poster som har rätt att hantera bankärenden. Det formella bytet blir 
under januari 2021.  
 
Slutord  
2020 var ett väldigt stillsamt år i kattvärlden, i alla fall på den publika fronten. Att vi har 
jobbat med aveln syns tydligt i vår statistik. Vi har lyckats hålla ett antal aktiviteter både 
under våren och även under hösten men precis som alla andra klubbverksamheter har 
COVID-19 slagit hårt. Vi kan något förvånande, pandemin till trots, konstatera att Sydkatten 
har ett stabilt medlemsantal bland huvudmedlemmarna men ett något sviktande antal 
familjemedlemmar mot föregående år. Vi hoppas att det beror på vårt aktivitetsutbud med 
kurser i fokus och vårt populära rabatthäfte. Om Sydkatten ska fortsätta att vara en stor, 
aktiv och framåtsträvande förening behöver fler medlemmar göra sina röster hörda. Under 
kommande 2021 och framåt hoppas vi att medlemmarna engagerar sig i vår förening för att 
hålla den levande.  
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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