
 
 

Alfakattens Verksamhetsberättelse 2020 

Mål och visioner 

Arbeta för god katthållning 

Arbeta för god avelshygien 

Styrelsen 

sammansättning har under året varit följande: 

Siv Nordlund, ordförande 

Christina Ström, kassör 

Helena Närefalk, sekreterare 

Ditte Freudenthal, ledamot 

Johanna Grebner, ledamot 

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten 

under året. Alla protokoll finns att läsa på 

Alfakattens hemsida. Styrelsen har även haft 

telefonkontakt eller möten via Messenger, 

samt löpande kontakt via styrelsegrupp på 

Messenger. 

Medlemsantal 

Medlemsantalet har ökat med 28 stycken och 

Alfakatten har nu 49 stycken medlemmar. 

Många medlemmar har tillkommit genom 

SVERAKs värvningskampanj. Från värvnings-

kampanjen för 2019 finns 5 kvar av 13. 

Information till medlemmarna 

Information från Alfakatten har gått ut till 

medlemmarna både via Alfakattens hemsida 

och med mail direkt till medlemmarna.  

Registreringar av kattungar 

Sibirisk katt 2 kullar 6 + 2 ungar 

Cornish Rex  4 kullar 1+1+6+3 ungar 

Norsk skogkatt  2 kullar 4+3 ungar 

Ragdoll  1 kull 6 ungar 

LaPerm, långhår  1 kull 4 ungar  

Stamnamn 

Tre medlemmar har ansökt och fått stamnamn 

SE Bargi’s, Susanne Bargi 

SE Gazoline Scull, Sandra Hoffman 

SE Catloversclub, Mia Längö 

Diplomering 

Ingen diplomering har avlagts av någon av 

Alfakattens medlemmar.  

Aktiviteter 

Årsmöte 1 februari 

På Alfakattens årsmöte den 1 februari deltog 

10 röstberättigade medlemmar. 

Föreläsning 1 februari 

Efter årsmötet höll Dagny Dickens ett 

halvdagsseminarium om kattens färger och 

mönster. Vi bjöd in andra kattklubbar från 

hela landet. Det var ett populärt ämne så det 

blev snabbt fulltecknat med deltagare från 

Gävle i norr till Ystad i söder.  

Studiefrämjandet var samarbetspartner och 

tillhandahöll lokal i Nacka.  

 

 

Motionsmöte 9 mars 

Genomgång av SVERAKs årmöteshandlingar 

och motioner. Mötet hölls hemma hos 

ordförande Siv Nordlund. Styrelsen hade 

mailat ut till medlemmarna med fråga om 

intresse att delta i mötet. Beroende på hur 

många som anmälde sig skulle vi anpassa oss 

till det och därefter hitta lämplig lokal och 

även erbjuda deltagande digitalt. Endast 6 

medlemmar anmälde sig  

SVERAKs årsmöte 21-22 mars 

Mötet skulle hållas i Stockholm och Alfakatten 

anmälde två ledamöter och två åhörare. 

SVERAK valde att göra hela årsmötet i en 

digital version på grund av pandemin 

Covid-19. Endast en deltagare från varje klubb 

fick möjlighet att rösta i det digitala mötet.  



Helena Närefalk åtog sig att representera 

Alfakatten. En rapport finns på Alfkattens 

hemsida. Årsmötet gick även att följa via 

webben. 

Alfakattens hemsida 

Arbetet med hemsidan har fortsatt under året 

med uppdateringar med mera. Det skall vara 

en levande sida. 

Facebookgrupp 

En arbetsgrupp bestående av Christina Olsson 

Ström och Johanna Grebner har skapat en 

Facebookgrupp som endast är öppen för 

Alfakattens medlemmar - Alfakattens 

medlemsgrupp.   

Kattens Dag 29 november 

Utbrottet av Covid-19-pandemin har satt 

käppar i hjulet för de flesta aktiviteter detta 

år. Istället för att visa våra katter och ha en 

tävling som vi haft många år så valde vi att 

göra en fototävling digitalt på Alfakattens 

medlemsgrupp. Medlemmarna lade upp bilder 

på sina katter med uppgifter om kattens ras 

namn och ålder. Fem Trisslotter skulle lottas 

ut bland deltagarna. Fyra medlemmar förutom 

styrelsen la upp bilder och dessa fyra fick 

varsin Trisslott. 

Kattutställningar året 2020 

Fräsets utställning i Rasbo och Nerks 

utställning i Örebro var de enda som blev av 

detta år. Övriga klubbar valde att ställa in på 

grund av smittrisken. Några av Alfakattens 

medlemmar deltog på Fräsets utställning. 

Årets katt 

Ingen utdelning av utmärkelsen Årets katt på 

grund av för få utställningar under året. 

 

 

 

 

 

Funktionärer i klubben 

Följande funktioner finns i klubben förutom 

styrelsen. 

Avelsekreterare, Ditte Freudenthal 

kontrollerar att ansökningar är rätt ifyllda och 

att alla dokument som krävs finns med vid 

rekvisition av stamtavlor från SVERAK. 

Kattungeförmedlare, Ditte Freudenthal 

svarar på frågor om det finns katter till salu 

från Alfakattens uppfödare. 

Utställningssekreterare, Siv Nordlund skickar 

anmälningar i de fall då det inte går att 

anmäla till utländska utställningar via 

webbanmälning. 

Webbansvarig, Tina Laine är huvudansvarig 

för hemsidan. Uppdateringar är fördelade på 

andra styrelsemedlemmar beroende på 

funktion i klubben. 

Klubbvärdar, Siv Nordlund och Ditte 

Freudenthal 

Sammanfattning 

Det har varit ett annorlunda år då nästan all 

verksamhet har varit digital. Styrelsen har haft 

ett bra samarbete och kontakterna med 

enskilda medlemmar har gått att lösa på ett 

bra sätt. 

 

Stockholm i januari 2020 

______________________________________ 

Ordförande Siv Nordlund 

______________________________________ 

Sekreterare Helena Närefalk 

______________________________________ 

Kassör Christina Ström 

______________________________________ 

Ledamot Ditte Freudenthal 

______________________________________ 

Ledamot Johanna Grebner 


