
Föreningen Sydkatten verksamhetsberättelse för 2022 
 
Antal medlemmar (totalt: 533)     Avel  
482 huvudmedlemmar      7 stamnamnsansökningar  
51 familjemedlemmar      69 Importer 
varav 4 hedersmedlemmar     1380 registrerade kattungar  

fördelade på 359 kullar 
 
         
Styrelsens sammansättning 

Styrelsen har haft följande sammansättning: Ulrica Lindblom Granlid, ordförande, Åsa Widh, 
vice ordförande, Miia Gråsten, sekreterare, Gunnar Sandmark, kassör, Camilla Olin, Anne 
Frostander och Sofia Granlid, ledamöter. Susanna Hansson och Lars Nielsen, suppleanter.  
 
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 firat jubileum (60 år!), haft 
både online-aktiviteter och genomfört vår stora utställning. 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 hitta en återgång till fysiska möten och 
aktiviteter, samtidigt som online-formatet också är här för att stanna. Det har anordnats 
online-föredrag av utbildande karaktär och tävlingar både i samband med dessa samt via 
sociala medier och hemsidan. Kattens-dag firades i år i samband med Sydkattens utställning, 
se nästa rubrik. SVERAK har centraliserat uppfödarutbildningen varför Föreningen Sydkatten 
ej längre håller uppfödarkurser i egen regi, men vi ser över möjligheten att få anordna 
SVERAKs kurser fysiskt i Skåne under kommande år. 
 
Utställning 
Den planerade utställningen 2022 gick av stapeln sista helgen i november, på Malmö Mässan 
liksom föregående år. Utställningsformen var åter en traditionell två-certare, och fyllde 
lokalen med såväl utställare som besökare. I och med 60-årsjubileet och kattens dag hade 
styrelsen beslutatatt avsätta en extra del i budget för att uppmärksamma detta. Alla som 
deltog fick därför en deltagarrosett med jubileumstryck som minne, och till ingen eller låg 
kostnad uppläts flera monterplatser till katthjälpande organisationer. Utställningen följdes 
upp med ett jubileumsreportage i SVERAKs tidning Våra Katter. 
 
 
 



Ekonomi  
Resultatet för årets utställning landade i minus, vilket var beräknat i och med firandet för att 
aktivera lite av tidigare års överskott från utställningsverksamheten. Det är naturligtvis något 
som sker undantagsvis, och styrelsen lägger stor vikt vid att utställningen ska bära sina 
kostnader. Detta är något som dock blir allt svårare när lokalhyrorna höjs framöver. Vi ser 
med viss bekymran på framtiden och kommer behöva hitta nya, hållbara lösningar för att 
fortsatt kunna arrangera utställning. 
 
Medlemsavgifterna landade på 174 095 kr 2022. Det är mer än föregående år (159 865). 
Totalt fick föreningen ett knappt plusresultat på 5 271 kr. Föreningens ekonomi bedöms som 
god med en bra buffert att täcka för eventuella år / aktiviteter med minusresultat, givet de 
omständigheter som råder i omvärlden. Samtidigt är det viktigt att klubben anpassar sin 
verksamhet för att fortsatt tuffa på långsiktigt, något som styrelsen alltid arbetar för inom 
sitt uppdrag.  
 

Slutord  
2022 präglas av successiv återgång till utställningar och “kattvärlden” så som vi känner den, 
samtidigt som alla klubbar framöver kommer behöva jobba för att igen väcka engagemanget 
och intresset för fysiska träffar. Däremot ligger avels- och uppfödarverksamheten på en 
fortsatt stadig nivå, trots turbulenta år.  
 
Sydkatten är år 2022 SVERAKs största kattklubb. Det är glädjande särskilt i och med 
jubileumsåret, och påminner oss om vilket engagemang som ligger bakom för att 
upprätthålla verksamheten i 60 år. Naturligtvis hoppas vi på minst 60 år till. Om Sydkatten 
ska fortsätta vara en stor, aktiv och framåtsträvande förening behöver fler medlemmar göra 
sina röster hörda. Under 2023 och framåt hoppas vi att medlemmarna engagerar sig i vår 
förening för att hålla den levande. Även samarbete över klubbgränser kan vi tänkas se mer 
av kommande år, för en fortsatt livskraftig “kattvärld”.  
 
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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Sofia Granlid, ledamot  
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Susanna Hansson, suppleant    Lars Nielsen, suppleant 

 
 


