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Verksamhetsberättelse år 2009 för

Insamlingsstiftelse för hemlösa katter

Styrelsen har bestått av

Arne Jacobsson, ordförande
Ragnhild Solvika, kassör
Lena Elofsson Larkner, sekreterare
Catrin Liljefors, ordinarie ledamot
Malin Selgerudh f.d. Borryd, suppleant
Michael Larkner, suppleant

***

Vi har under året haft 8 ordinarie styrelsemöten.

Kattfonden har under år 2009 bidragit med 415 150 kr till att 184 av Solgläntans
hemlösa katter kunnat tas om hand och omplaceras. På vårt Riksgäldssparkonto för
nya katthusbygget har vi under år 2009 satt in 188 030 kr. 31 december 2009 hade
Kattfonden 421 533,67 kr på sparkontot. Kattfonden har även bidragit med 71 260 kr
till veterinär- (kastrering, ID-märkning m.m.) och vaccinationskostnader av
Solgläntans hemlösa katter.

8 juni meddelade SFI, Svensk Insamlingskontroll, att de stängt Kattfondens 90-konto.
Vi hade då precis skickat ut vårt nyhetsbrev nr 1-09 vilket gjorde att vi fick skicka ut ett
extrabrev till drygt 4 000 givare och förklara varför de fått sina pengar tillbaka om de
använt vårt 90-konto. Enbart portot för detta extrautskick gick på nästan 13 000 kr.

31 december 2009 hade Kattfonden 174 kattfaddrar varav 5 var nya för året och 8 bur-
faddrar. Sammanlagt hade vi 2 113 givare varav 150 var nya för året.

Vi har tillsammans med Solgläntans kattpensionat, föreningarna Gotlands
katthem, Hudiksvalls Kattsamarit, Katthjälpen i Malmö och Kattkastrerings-
hjälpen Södertälje-Nykvarn producerat en almanacka för år 2010 som vi tryckt i
5 000 ex. Samarbetet har fungerat mycket bra. Katthjälpen, Gotlands katthem,
Hudiksvalls Kattsamarit och Kattkastreringshjälpen medverkade med två uppslag var
och Solgläntan med fyra uppslag och omslaget. Almanackan har numera både katt-
och människonamnsdagar. Kattmaten MJAU, Toa-Lätt katt och smådjursströ,
tryckeriet Brommatryck & Brolins och djurförsäkringsbolaget Agria sponsrade
och ävenså tidningen Kattliv som i utbyte annonserade om almanackan i Kattliv nr 7
och 8 2009. Almanackan säljs via våra hemsidor www.kattfonden.se www.katthjalpen.nu
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www.gotlandskatthem.se hem.passagen.se/hudiksvallskattsamarit/
www.kattkastreringshjalpen.com, i butiken Katt!Katt! www.kattkatt.se, Zoo-
butiker/varuhus, djursjukhus/kliniker och boklådor. Vi har även annonserat i 3
nummer av tidningen Land.

Vi har gett ut 2 nyhetsbrev i maj respektive november som trycktes i 5 000 ex var. I
majnumret presenterade vi vår nya styrelse och hade en intervju med Lena Engen om
nya katthusets utformning, rastgårdar och hur många platser Solgläntans hemlösa
katter kommer att få samt annons om våra olika sorters tröjor och vykort. Vi hade
också en ”Skaffa inte sommarkatts-bilaga”. I novembernumret skrev vi om turerna
rörande SFI, Svensk Insamlingskontroll, som ju drog in vårt 90-konto den 8 juni och
om deras krav att Kattfonden ska äga Solgläntans hemlösa katter och också det nya
katthuset. Krav som strider mot våra föreskrifter/stadgar. Vi hade också ett reportage
om hur fantastisk hjälp man kan få av distriktsveterinären när ens katt blivit stungen av
en huggorm. Novembers nyhetsbrev hade också en ”julgåvobilaga” och annons om
2010 års Kattfonden-almanacka.

Vi har skickat ut 2 pressreleaser. I juli om varför vi inte kan acceptera skälen till
varför SFI dragit in vårt 90-konto och tillsammans med Solgläntans kattpensionat om
det katastrofala läget vad gäller sommarens övergivna katter. Denna pressrelease fick
oerhört bra genomslag och DN, Vallentuna Steget och Mitti Vallentuna gjorde
reportage om Solgläntans hemlösa katter. Dessutom intervjuades Lena Engen + katter
i TV4:s Nyhetsmorgon, SVT:s Gomorgon Sverige och Abc-nytt. 14 juni hade Susanne
Axell i SVT:s ”Fråga doktorn” ett reportage om vårt hälsokattsprojekt. I oktober
skickade vi ut en pressrelease om 2010 års almanacka.

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

Vårt samarbete med Lill-Skansen fortsatte och förstärktes sedan de byggt om så att en
kattmamma med ungar har kunnat bo där. Vår medverkan syntes bra. Flera av
”Skansenkatterna” kunde sedan flytta direkt ifrån Skansen efter att de adopterats.

Vi har deltagit i flera djurskyddsmöten angående ID-märkning och registrering av
katter arrangerade av föreningen Stadskatten på Kattstallet i Åkeshov. Mötena
mynnade ut i två helsidesannonser i tidningen Metro.

Solgläntans kattpensionat 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/insamlingsfoldrar, våra nyhetsbrev 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 2 nytryck på 3 000 respektive 10 000 ex av vår
informations/insamlingsfolder, tilltryck av 7 000 plusgiroinbetalningskort och
tilltryck av 1 000 C5-kuvert. Vi har nybeställt 55 rosa, gula och svarta T-
shirt/toppar samt 20 svarta collegetröjor.
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Vi har haft 2 mycket lyckade katt- och burfadderträffar – 25 april på Solgläntan
och 28 november på Katt!Katt! – där vi redogjorde för hur vi ska fortsätta med
verksamheten och hur Solgläntans nybyggnad fortskrider samt för turerna med vårt
förlorade 90-konto.

Djurens Dag/Kattens Dag firades på Katt!Katt! den 3:e oktober eftersom den 4:e var
en söndag.

Vi har haft insamlingsbössor på flera djursjukhus, veterinärmottagningar, Zoo-
butiker/varuhus, Lill-Skansen, ICA Kvarnen i Huddinge och Katt!Katt!. Under år 2009
samlade vi in 41 979 kr via våra olika bössor.

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 och Brommatryck &
Brolins har subventionerat tryckning av nyhetsbrev respektive almanacka.
Solgläntans kattpensionat, butiken Katt!Katt!, Toa-Lätt katt- och smådjursströ,
MJAU kattmat, försäkringsbolaget Agria och tidningen Kattliv har sponsrat våra
nyhetsbrev, almanackor och informationsfoldrar. Konstnär Karin Nordlander
har sponsrat genom att skänka intäkter från tavel- och kattplanschförsäljning. Axon
Profil har sponsrat våra tröjor och veterinär Anette Wiholm Zander, Sjöstadens
veterinärpraktik/AW Djurdoktorn har sponsrat med generösa veterinäravgifter.
Lill-Skansen m.fl. har varit ideella sponsorer.

Christer Carlsund har även år 2009 varit Kattfondens webmaster. Förnyelsen av
informationen om de hemsökande katterna och annan information fungerar alltså bra.

Vi fortsätter att ge Ylva Stockelbergs bok ”Gör som katten!” till dem som skänker
mycket till nya katthuset och Kattfonden.

Under år 2009 har en anonym givare skänkt 10 000 kr till nya katthuset.
Börje Berggren i Österbybruk har skänkt 11 000 kr till Kattfonden varav 3 000 kr
till nya katthuset och Monika Smidestam i Åkersberga har skänkt 25 000 kr till
Kattfonden.

År 2009 kunde vi tyvärr inte skänka några julgåvor eftersom vi jämfört med år 2008
”tappade” minst 200 000 kr i gåvor som aldrig kom fram när 90-kontot stängdes.

Stockholm den 15 februari 2010


