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Verksamhetsberättelse år 2008 för

Insamlingsstiftelse för hemlösa katter

Styrelsen har bestått av

Lena Engen, ordförande fram till 2008-12-10
Arne Jacobsson, ordförande fr.o.m. 2008-12-10
Ragnhild Solvika, kassör
Lena Elofsson Larkner, sekreterare
Catrin Liljefors, ordinarie ledamot fr.o.m. 2008-12-10
Malin Borryd, suppleant
Michael Larkner, suppleant

***

Vi har under året haft 9 ordinarie styrelsemöten.

Kattfonden har under år 2008 bidragit med 626 950 kr till att 179 av Solgläntans
hemlösa katter kunnat tas om hand. Av dessa pengar har vi skänkt 12 000 kr som
julgåvor till 6 olika katthem och 2 000 kr till en kattkastreringskampanjförening.
På vårt Riksgäldssparkonto för katthemsnybygget har vi satt in 232 550 kr.
Kattfonden har även bidragit med 40 828 kr för veterinärkostnader (kastrering, ID-
märkning, vaccinering m.m.) av Solgläntans hemlösa katter.

Vi hade vid årets slut 175 kattfaddrar och 7 burfaddrar samt 2 038 stödpersoner
varav 181 tillkom under året. Att antalet stödpersoner till synes minskat beror på att
registret är rensat från bl.a. dubbelregistreringar.

Vi har tillsammans med Solgläntans katthem, djurskyddet Hitta Katten i
Enköping, föreningen Katthjälpen i Malmö, föreningen Kattkastreringshjälpen
Södertälje-Nykvarn och Hudiksvalls Kattsamarit producerat en almanacka för år
2009 som vi tryckt i 5 000 ex. Samarbetet har fungerat mycket bra. Katthjälpen och
Hudiksvalls Kattsamarit medverkade med två uppslag var, Hitta Katten och
Kattkastreringshjälpen med ett vardera och Solgläntan med sex uppslag och omslag.
Eivor Rasehorn sponsrade med foto i inlagan. Almanackan har numera enligt begäran
både katt- och människonamnsdagar. Kattmaten MJAU, Toa-Lätt katt och
smådjursströ, djurförsäkringsbolaget Agria, tryckeriet Brommatryck & Brolins
sponsrade och ävenså tidningen Kattliv som i utbyte annonserade om almanackan i
Kattliv nr 6 och 7 2008. Almanackan säljs i butiken Katt!Katt!, zoo-affärer,
djursjukhus/kliniker och boklådor. Vi har även annonserat i tidningen Land.
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Vi har gett ut två nyhetsbrev i maj och november som trycktes i 20 000 respektive 5
000 ex. Majnumret skickade vi med som bilaga i tidningen Kattliv nr 4, 2008. I det
hade vi reportage om kompisarna Missy (huskatt) och Rinda (schäfer), två tidigare
djurvanvårdsfall, som fått helt nya kärleksfulla liv och hem hos Sara och hennes familj
plus en ”Skaffa inte sommarkattsbilaga” och annons om våra nya collegetröjor, vykort
samt tröjor och toppar. Novembernumret hade en artikel om varför Solgläntan måste
bygga nytt katthem och en vädjan om hjälp till nybygget, en solskenshistoria om Sigge
som tack vare Solgläntan hittat hem efter fyra år och om Mamma Mu/Mia som hamnat
i paradiset och blivit hälsokatt. Det hade även en ”Julgåvebilaga” och annons om vår
nya almanacka.

Vi har skickat ut fyra pressreleaser. I april i samarbete med Djurskyddet Sverige
apropå uppvaktningen hos jordbruksministern med alla namnlistorna om krav på
obligatorisk ID-märkning av katter – Expressens reportage om detta gjorde att
telefonerna gick varma och många katter fick nya hem. I juli om katten Börje som
kidnappades av en psykiskt sjuk person och som tack vare polisen och Solgläntan
kunde återförenas med sina överlyckliga ägare – denna pressrelease fick mycket bra
genomslag och publicerades i både Aftonbladet, Hemmets Veckotidning, Land och
Kattliv. I september skickade vi ut en pressrelease om att fira Kattens Dag på Djurens
Dag 4 oktober på Katt!Katt! och i oktober om 2009 års almanacka.

Vi har deltagit med katter, information och lotteriförsäljning på Sollentuna
husdjursmässa under trettonhelgen i januari.

Vårt samarbete med Lill-Skansen fortsatte och våra sommarkattsaffischer i A4 syntes
bra på kattungehägnen.

Vi har arrangerat ett djurskyddsmöte tillsammans med Djurskyddet Sverige.
Katthemmen i stockholmsregionen har ett lyckosamt samarbete sinsemellan och med
polisen vad gäller upphittade och bortsprungna katter. Solgläntans katthem, Kattstallet
och Stockholms katthem har avtal med länspolisen om upphittade katter.

Solgläntan har under året erhållit Agriabonus för sålda försäkringar som skänkts till
Kattfonden.

Affären Katt!Katt! vid Odenplan upplåter hyresfritt en hörna åt Kattfonden och på så
vis har vi en naturlig mötespunkt inne i centrala Stockholm. Där har vi informations-
foldrar, våra nyhetsbrev, insamlingsfoldrar och en dator med ett bildspel på
Solgläntans hemlösa katter. Detta förnyas allteftersom katterna adopteras bort. Där har
vi också  insamlingsbössor som måste tömmas ofta.

Vi har gjort ett nytryck på 10 000 ex av vår informationsfolder.

Vi har låtit trycka upp en insamlingsfolder ”Vårt katthem har blivit för trångt” i fyrfärg
i 50 000 ex som vi sprider via nyhetsbrevet, almanackan, på Katt!Katt!, djuraffärer,
djursjukhus/kliniker m.fl. ställen.

Vi har haft två mycket lyckade kattfadderträffar på Solgläntan dels 9 april och dels
14 november där vi redogjorde för Solgläntans nybyggnadsplaner och visade tomten
där nya katthemmet ska byggas.
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På Djurens Dag, 4:e oktober, firade vi Kattens Dag på Katt!Katt!. Inbjudna var bl.a.
våra kattfaddrar och Katt!Katt!s VIP-kunder.

Vi har haft insamlingsbössor på flera olika djursjukhus, veterinärmottagningar,
zooaffärer/varuhus och Lill-Skansen samt Katt!Katt!.

Vi har under året sponsrats ovärderligt och generöst av MJAU kattmat (pengaanslag,
kattmat, reklam för Kattfonden på kattmatsförpackningarna och hemsidan) och av
Sorption/Toa-Lätt (kattströ). Tryckerierna Wasa Grafiska, Brommatryck &
Brolins och Geson Hylte har subventionerat tryckning. Solgläntans kattpensionat,
butiken Katt!Katt!, Toa-Lätt katt- och smådjursströ, MJAU kattmat,
försäkringsbolaget Agria och tidningen Kattliv har sponsrat våra nyhetsbrev,
almanackor, vykort och informationsfoldrar. Axon Profil har sponsrat våra tröjor,
fotograf Eivor Rasehorn har sponsrat med foto och veterinär Anette Wiholm
Zander, Sjöstadens veterinärpraktik/AW Djurdoktorn AB m.fl. veterinärer med
generösa veterinäravgifter. Lill-Skansen m.fl. har varit ideella sponsorer.

Christer Carlsund har fortsatt att vara Kattfondens eminente webmaster. Så nu
fungerar förnyelsen av hemsökande katter och annan information perfekt.

Ylva Stockelberg har gett Kattfonden 50 ex av sin bok Gör som katten! som vi kan
ge till dem som skänker mycket pengar till nya katthemmet.

År 2008 har kattfadder Elsa Carlberg i Solna skänkt 100 000 kr till nya katthemmet
och får därmed ett rum uppkallat efter sig, kattfaddrarna Ingrid och Bengt
Alexandersson i Jörlanda har skänkt 25 000 kr och Börje Berggren i Österbybruk 19
000 kr.
Monica Smidestam i Åkersberga har under år 2008 skänkt 21 000 kr till Kattfonden
och Inga-Britta Björkman i Bromma 10 000 kr.

Kattfonden har skänkt julgåvor på sammanlagt 14 000 kr till:
– Djurskyddet Hitta Katten, Enköping
– Djurskyddet Kronoberg, Växjö
– Föreningen Katthjälpen i Malmö
– Föreningen Kattkastreringshjälpen Södertälje-Nykvarn
– Föreningen Samvetets katthem, Uppsala
– Gotlands katthem
– Hudiksvalls Kattsamarit

Stockholm den 16 februari 2009

Arne Jacobsson      Ragnhild Solvika      Lena Elofsson Larkner     Catrin Liljefors
ordförande              kassör      sekreterare        ordinarie ledamot


