
Verksamhetsberättelse år 2010 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, suppleant 
Michael Larkner, suppleant 

***

Vi har under år 2010 haft 10 ordinarie styrelsemöten.

Kattfonden har under år 2010 bidragit med 579 370 kr till att 202 av Solgläntans hemlösa 
katter kunnat tas om hand och omplaceras. Vi har sedan hösten 2008 och fram till 31 
december 2010 samlat in 700 125 kr till Solgläntans nya katthus och från vårt 
Riksgäldssparkonto har vi under år 2010 tagit ut 565 000 kr till bygg- och 
anläggningskostnader för katthuset. Sammanlagt har Kattfonden under år 2010 bidragit 
till nya katthuset med 686 000 kr. 31 december 2010 hade Kattfonden 3 228,33 kr på 
Riksgäldssparkontot. Kattfonden har under år 2010 även bidragit med 121 875 kr till 
veterinär- (kastrering, ID-märkning, sjukvård m.m.) och vaccinationskostnader av 
Solgläntans hemlösa katter.

31 december 2010 hade Kattfonden 172 kattfaddrar, 5 burfaddrar och 3 
rumsfaddrar. Sammanlagt hade vi 2 213 givare varav 117 var nya för året. 

24 april 2010 undertecknade Kattfondens ordförande Arne Jacobsson och 
Solgläntans Kattpensionats chef Lena Engen en överenskommelse dem emellan 
om villkoren för hur Kattfondens insamlade pengar ska förvaltas av Solgläntan. ”Då 
bägge parter har stort förtroende för varandra så är parterna villiga att försöka hjälpa så 
många hemlösa katter som möjligt med gemensam möda och har därför kommit 
överens om dessa villkor.”
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2011 års almanacka trycktes i 5 000 ex av Brommatryck & Brolins som sponsrade 
med 10 000 kr. Medarbetare i 2011 års almanacka var Kattfonden + Solgläntans 
Kattpensionat som bidrog med 4 uppslag + omslaget, föreningen Gotlands 
Katthem med 2, föreningen Hudiksvalls Kattsamarit med 2, föreningen 
Katthjälpen i Malmö med 2 och föreningen Katthemmet Tasseland på Värmdö 
med 2 uppslag. Samarbetet har även detta år fungerat mycket bra. Samma villkor för 
de ”utomstående” som tidigare, dvs. de får betala 25 kr/almanacka och behålla resten 
av försäljningen till sina verksamheter.
Kattmaten MJAU, Toa-Lätt katt och smådjursströ, Lill-Skansen, 
djurförsäkringsbolaget Agria sponsrade och likaså tidningen Kattliv som i utbyte 
lät oss annonsera (1/4-sida) om almanackan i Kattliv nr  7, 8 och 9 2010. Almanackan 
säljs via våra hemsidor www.kattfonden.se www.katthjalpen.nu 
www.gotlandskatthem.se hem.passagen.se/hudiksvallskattsamarit/   www.tasseland.se     i 
butiken Katt!Katt! www.kattkatt.se, Zoo-butiker/varuhus, djursjukhus/kliniker och 
boklådor. Vi har även annonserat veckorna före jul i 3 nummer av tidningen Land. 
Under 2010 fick vi in 61 495,00 i försäljning av 2011 års almanacka och 53 110,00 
kr av 2010 års almanacka.

Vi har gett ut 2 nyhetsbrev i maj respektive november som trycktes i 5 000 
respektive 6 000 ex. I majnumret presenterade vi vårt nya katthus som precis hade 
börjat anläggas, hade vi ett reportage om hälsokatterna Caesar och Saga på Soltorps 
äldreboende i Sollentuna, skrev vi om ett djurskyddsfall i Norrtälje med många 
kattungar, rapporterade vi att en Facebook-grupp ”Vi som adopterat en katt från 
Solgläntan” hade bildats och annonserade vi om våra olika sorters tröjor och vykort. 
Vi hade också en ”Skaffa inte sommarkatt-bilaga”. I novembernumret skrev vi om 
nya katthuset som var klart för invigning – vad det innehåller och hur stort det är, 
vilka villkor som gäller för de omhändertagna katterna – hade vi också ett inslag om 
hankatten Everts nya roll som extrapappa och annons om vår almanacka 2011, tröjor 
och vykort. Novembers nyhetsbrev hade också en ”julgåvobilaga”. 

Vi har skickat ut 4 pressreleaser. I juli tillsammans med Solgläntans Kattpensionat 
om det katastrofala läget för sommarens övergivna katter och om vårt nya katthus. I 
november skickade vi ut en pressrelease om invigningen av Solgläntans nya katthus 
den 11 december och om vår nya almanacka. 5 december skickade vi ut en påminnelse 
och 21 december skrev vi om hur det hade gått för de 50 vanvårdade katterna från 
Norrtälje som TV-nyheterna hade uppmärksammat under hösten. Vi skickar ut vårt 
pressmaterial till hela landet fast med tonvikt på Storstockholmsområdet.

Vi deltog i Husdjursmässan i Kista under trettonhelgen i januari med katter, 
information och lottförsäljning.

Vårt samarbete med Lill-Skansen fortsatte och förstärktes. Vår medverkan syntes bra. 
Flera av ”våra Skansenkatter” kunde sedan flytta direkt därifrån efter att de adopterats.

Affären Katt!Katt! vid Odenplan upplåter en hörna åt Kattfonden till låg 
hyreskostnad så att vi kan ha en naturlig mötespunkt inne i centrala Stockholm. Vi 
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har 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 tilltryck av 5 000 ex av vår insamlingsfolder för nya katthuset, 
tilltryck av 5 000 ex av sommarkattsbrevet och 6 000 ex av julgåvobrevet samt 
tilltryck av 2 000 C4-kuvert. Vi har även nybeställt 60 svarta och 78 röda 
collegetröjor.

24 april hade vi en mycket lyckad katt- och burfadderträff på Solgläntan. Då 
redogjorde vi för hur vi skulle fortsätta med verksamheten och visade på plats hur 
långt Solgläntans nybyggnad hade kommit. 
11 december invigdes nya katthuset och alla faddrar, regelbundna givare, grannar 
och pensionatsanvändare var inbjudna. Cirka 200 kom och beundrade det stiliga och 
ändamålsenliga nya katthuset, fikade och köpte lotter, vykort, tröjor och almanackor 
så det stod härliga till.

Djurens Dag/Kattens Dag firades på Katt!Katt! den 4:e oktober.

Vi har haft insamlingsbössor på flera djursjukhus, veterinärmottagningar, Zoo-
butiker/varuhus, Lill-Skansen, ICA Kvarnen i Huddinge och Katt!Katt!. Under år 
2010 samlade vi in 58 667,50 kr via våra bössor.

Christer Carlsund har även år 2010 varit Kattfondens webmaster. Förnyelsen av 
informationen om de hemsökande katterna och annan information fungerar alltså bra.

Under år 2010 har kattmaten MJAU sponsrat med pengagåvor och kattmat, Sorption 
AB med Toa-Lätt katt- och smådjursströ. Lill-Skansen, Agria, tidningen Kattliv, 
kattbutiken Katt!Katt! och Solgläntans Kattpensionat har sponsrat både Solgläntans 
hemlösa katter och nya katthusbygget. Veterinär Anette Wiholm Zander har 
sponsrat med generösa veterinäravgifter. Konstnär Karin Nordlander har skänkt 
intäkter av tavelförsäljning och konstnärerna Kickie Högström, Annette Lundberg 
och Jonas Glock har sponsrat med att skänka tavlor till nya katthuset. Tryckerierna 
Wasa Grafiska och Brommatryck & Brolins har sponsrat tryckning av nyhetsbrev, 
Tack-poster till nya katthuset och Kattfondens almanacka. NLT Scandinavia AB har 
sponsrat tryckning och framtagning av tröjor.

14 januari 2010 skänkte Susanne Leijonmarck 100 000 kr till nya katthuset och har 
därmed fått ett rum uppkallat efter sig. Elsa Carlberg och firma Göran Bäckström 
är också rumsfaddrar. Alla tre har fått var sin mässingsskylt på sina respektive rum.

Under år 2010 har både Britta Norrvi, Upplands Väsby, och Karin Nyblom, 
Stockholm, skänkt 10 000 kr till nya katthuset. Monika Smidestam, Åkersberga, har 
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