
Verksamhetsberättelse år 2012 för

Insamlingsstiftelse fˆr hemlˆsa katter

Styrelsen har bestått av

Arne Jacobsson, ordförande
Ragnhild Solvika, kassör
Catrin Liljefors, ordinarie ledamot
Anne Blomgren. ordinarie ledamot
Lena Elofsson Larkner, suppleant
Michael Larkner, suppleant

***

Vi har under år 2012 haft 7 ordinarie styrelsemöten.

Kattfonden har under år 2012 bidragit med 610 725 kr till att hjälpa 211 av
Solgläntans hemlösa katter att tas om hand, bortadopteras och till deras
veterinärvård (kastrering, ID-märkning, vaccinationer, sjukvård m.m.).
Under 2012 har vi samlat in 19 485 kr till Solgläntans nya katthus och har bidragit
med 20 000 kr till byggkostnader.

31 december 2012 hade Kattfonden 168 kattfaddrar, 2 burfaddrar och
3 rumsfaddrar. Sammanlagt hade vi 2 277 givare varav 107 var nya för året.

2013 års almanacka trycktes i 5 000 ex av Vittgrafiska som sponsrade med att dra av 10
000 kr på tryckkostnaden.
Medarbetare i 2013 års almanacka är Kattfonden + Solgläntans Kattpensionat som
bidrog med 4 uppslag + omslaget, föreningen Hudiksvalls Kattsamarit med 2,
föreningen Katthjälpen i Malmö med 2, föreningen Katthemmet Tasseland på
Värmdö med 2 och Råmossens Katthem, Alingsås, 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 av försäljningspriset 100 kr och behålla resten till sina
verksamheter.
Toa-Lätt katt- och smådjursströ, Lill-Skansen, djurförsäkringsbolaget Agria,
Katt!Katt!, Solgläntans Kattpensionat och webbutiken Trollkatten sponsrade
almanackan som säljs via våra hemsidor www.kattfonden.se  www.katthjalpen.nu
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hem.passagen.se/hudiksvallskattsamarit, www.tasseland.se www.ramossenskatthem.se
och i butiken Katt!Katt! www.kattkatt.se Zoo-butiker/varuhus, djursjukhus/kliniker och
boklådor. Vi har även annonserat veckorna före jul i 4 nummer av tidningen Land och i
nr 8 av tidningen Kattliv. 2012 års julgåvobrev hade dessutom en kryssruta för köp av
almanacka – mycket lyckat! Under 2011-2012 fick vi in sammanlagt 122 135 kr för 2012
års almanacka.

Vi har gett ut 2 nyhetsbrev i maj respektive november som båda trycktes i 6 000 ex.
I majnumret hade vi ett stort reportage om invigningen av nya Lill-Skansen med våra
Solgläntekatter och annonserade vi om våra olika tröjor och vykort. Vi hade också en
«Skaffa inte sommarkatt-bilaga».
I novembernumret skrev vi om två upprörande fall av kattmisshandel och hur de
drabbade katterna fick en fristad på Solgläntan och kunde repa sig. Vi hade en artikel
om att butiken Katt!Katt! efter 15 år vid Odenplan i Stockholm flyttar till Solgläntan i
Vallentuna och att Solgläntans Kattpensionat fyllde 20 år i december. Novembers
nyhetsbrev hade också en «julgåvobilaga».

Vi har skickat ut 2 pressreleaser: I juli tillsammans med Solgläntans Kattpensionat om
det kattastrofala läget på Solgläntan med ett otäckt exempel på kattmisshandel och om två
upphittade raskatter – en ragdoll och en sfinx – som inte var ID-märkta och som inte var
anmälda saknade hos polisen. Så därför gick det inte att hitta deras ägare och de
överlämnades till Solgläntan.
I oktober skickade vi ut en pressrelease om vår nya almanacka.
Vi skickar ut vårt pressmaterial till hela landet fast med tonvikt på media i
Storstockholmsområdet.

Vi deltog i Husdjursmässan i Kista under trettonhelgen i januari 2012 med katter,
information och lottförsäljning. Vi annonserade i mässtidningen Husdjursliv.

Vårt samarbete med Lill-Skansen fortsatte och förändrades. Katterna har nu mycket
bättre miljö i sitt lantkök i det nybyggda Lill-Skansen-huset. Våra insamlingsbössor
fanns på plats även under 2012 och inbringade under april-november 8 152 kr.

Affären Katt!Katt! vid Odenplan har upplåtit en hörna åt Kattfonden till låg
hyreskostnad så att vi har kunnat ha en naturlig mötespunkt inne i centrala Stockholm.
Vi har haft våra informationsfoldrar, nyhetsbrev och en dator med ett bildspel på
Solgläntans hemlösa katter. Detta förnyades allteftersom katterna adopterades bort. Där
har vi också haft insamlingsbössor som har måst tömmas ofta. Våran almanacka är en
storsäljare på Katt!Katt! Sista december flyttade Katt!Katt! från Odenplan i Stockholm
till Solgläntan i Vallentuna.

18 april hade vi en mycket lyckad fadderträff på Solgläntan och 2 december firade vi
tillsammans med Solgläntans Kattpensionat Solgläntans 20-årsjubileum med Öppet
hus/Glögg för våra faddrar och andra intresserade kattvänner. Djurens Dag/Kattens
Dag firades på Katt!Katt! 4:e oktober och på luciadagen 13 december ordnade vi
lusseglögg på Katt!Katt!.
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Vi har haft insamlingsbössor på djursjukhus/kliniker, veterinärmottagningar, Zoo-
butiker/varuhus, Lill-Skansen, ICA Kvarnen i Huddinge, Solgläntan och Katt!Katt!.
Under år 2012 samlade vi in 45 356 kr via våra bössor.

Christer Carlsund har även under år 2012 varit Kattfondens webmaster.

Under år 2012 har kattmaten MJAU sponsrat med kattmat och Sorption AB med Toa-
Lätt katt- och smådjursströ. Lill-Skansen, Agria, Katt!Katt!, Sorption, Solgläntans
Kattpensionat och webbutiken Trollkatten har sponsrat Solgläntans hemlösa katter,
nya katthuset och Kattfondens almanacka 2013. Veterinär Anette Wiholm Zander
har sponsrat med generösa veterinäravgifter. Tryckerierna Wasa Grafiska och
Vittgrafiska AB har sponsrat tryckning av nyhetsbrev och almanacka. NLT
Scandinavia AB har sponsrat tryckning och framtagning av tröjor.

Kattfonden fick 49 619 kr i arv under år 2012.

Under år 2012 har Monika Regina Smidestam, Åkersberga skänkt 15 000 kr, Robin
Gilani Cedergren, Danderyd 11 000 kr och Eva Bengtsson och Karin Sandberg, Åkarp
10 500 kr till Kattfonden/Solgläntans hemlösa katter. Marianne Hector, Skärholmen
har skänkt 10 000 kr och Ingrid Alexandersson, Jörlanda 9 025 kr.

Vallentuna den 14 mars 2013
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