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Mål och visioner  

Arbeta för god katthållning 

Arbeta för god avelshygien 

 

Styrelsen  

Sammansättning har under året varit följande:  

 

Siv Nordlund, ordförande  

Christina Olsson Ström, kassör  

Helena Närefalk, sekreterare  

Ditte Freudenthal, ledamot  

Johanna Grebner, ledamot  

 

Styrelsen har haft 13 protokollförda möten under 

året. Alla protokoll finns att läsa på Alfakattens 

hemsida.  

Styrelsen har haft alla möten via Zoom, samt 

löpande kontakt via styrelsegrupp på Messenger.  

 

Medlemsantal  

Medlemsantalet har ökat med 31 stycken och 

Alfakatten har 57 stycken medlemmar vid årets 

slut. Dom flesta medlemmarna har tillkommit 

genom SVERAKs värvningskampanj under 

2021. 

Från värvningskampanjen för 2020 finns 9 kvar 

av 20 stycken.  

 

Information till medlemmarna  

Information från Alfakatten har gått ut direkt till 

medlemmarna via mejl samt Alfakattens 

hemsida.  

 

Stambokförda kattungar 2021 

Abessinier                      1 kull 5 ungar 

Cornish Rex                   1 kull 3 ungar 

Norsk skogkatt               1 kull 4 ungar 

Ragdoll                           3 kullar 16 ungar 

Sibirisk Katt                   8 kullar 32 ungar 

Sibirisk Katt/Neva 

Masquerade                    1 kull 2+2 ungar 

 

Diplomering  

Alexandra Selin 

Sandra Hoffman 

 

Stamnamn  

Fem stamnamn har godkänts under året 

SE*Seriekatten, Karin Lund 

SE*Silver Sweethearts,  

Satu Palonperä/Dennis Pahlman 

SE*Sichanas, Petra Lawton 

SE*Lammel, Lisa Svarén 

SE*Susbus, Susanne Östermark 

 

Kattutställningar året 2021  

Elfsborgs Katten 13-14 november, Vårgårda. 

En av Alfakattens medlemmar deltog. 

 

Årets katt  

Ingen utdelning av utmärkelsen Årets katt på 

grund av för få utställningar under året.  

 

Aktiviteter  
 

Årsmöte 20 februari  

På Alfakattens årsmöte den 20 februari deltog  

tio röstberättigade medlemmar  

 

Motionsmöte 8 mars  

Genomgång av SVERAKs årmöteshandlingar 

och motioner. Mötet hölls via Zoom. 

Sju medlemmar anmälde sig till mötet. 

 

SVERAKs årsmöte 20-21 mars  

Även i år valde SVERAK att göra hela årsmötet 

i en digital version på grund av pandemin 

Covid-19.  

På årsmötet deltog Siv Nordlund och  

Ditte Freudenthal. 

 

Klubbmästerskap 21 augusti 

Ett utomhus klubbmästerskap, vi skickade ut en 

intresseanmälan, en medlem visade intresse. 

På grund av för lite intresse ställdes aktiviteten 

in. 
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Kattjunta 20 april  

Vi prövade något nytt för att locka nya som 

gamla medlemmar att träffas och prata katt.  

Fem deltagare var med som hölls via Zoom. 

 

Kattjunta 11 maj 

Vi träffades även denna gång via Zoom. 

Sex deltagare var med denna gång. 

 

Kattsnack med Alfakatten 14 september 

Nytt namn på träffen för att se om fler skulle 

delta, målet med dessa träffar var att lära känna 

varandra. 

Fyra medlemmar deltog denna gång via Zoom. 

 

Medlemsmöte 13 oktober 

Ett medlemsmöte via Zoom. 

Inbjudan gick ut till medlemmarna med agenda 

för mötet.  

Endast en medlem förutom styrelsen deltog på 

mötet. 

 

Kattens Dag 28 november  

Utbrottet av Covid-19-pandemin har satt käppar 

i hjulet för de flesta aktiviteter även detta år.  

Vi valde att göra fototävling digitalt på 

Alfakattens medlemsgrupp.  

Medlemmarna lade upp bilder på sina katter 

med uppgifter om kattens ras namn och ålder. 

Trisslotter lottades ut bland deltagarna.  

Tre medlemmar förutom styrelsen lade upp 

bilder och dessa tre fick varsin Trisslott. 

 

Alfakattens hemsida  

Arbetet med hemsidan har fortsatt under året 

med uppdateringar med mera. 

Den skall vara en levande sida. 

 

Facebookgrupp  

En arbetsgrupp bestående av Christina Olsson 

Ström och Johanna Grebner uppdaterar sidan 

löpande. Med evenemang mm. 

Facebookgrupp som endast är öppen för 

Alfakattens medlemmar - Alfakattens 

medlemsgrupp.  

Om du inte är med, leta upp sidan och gå med. 

 

Funktionärer i klubben  

Följande funktioner finns i klubben förutom 

styrelsen. 

Avelssekreterare, 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 mycket bra sätt.  

 

Stockholm i januari 2021 

 

 

 ______________________________________ 

Ordförande Siv Nordlund  

 

______________________________________ 

Sekreterare Helena Närefalk  

 

______________________________________ 

Kassör Christina Olsson Ström  

 

______________________________________ 

Ledamot Ditte Freudenthal  

 

_____________________________________ 

Ledamot Johanna Grebner  

 


