VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Under året har föreningen haft 8 styrelsemöten samt 1 medlemsmöte, samtliga protokollförda.
Geografiskt har dessa, som tidigare, varit spridda över hela länet. Under året har vi haft några som har
varit kombinerade möte/telefonmöte. Möten där vi träffas fungerar bäst.
Antalet medlemmar har ökat något under året, från 83 under 2018 till 89 medlemmar. Medlemsantalet
ligger på en stabil nivå. Vi gläder oss åt att vi har fler medlemmar som är aktiva uppfödare.
När sommaren nådde sin kulmen hade vi som vanligt vår traditionella sommarträff. Som de senaste
åren hade vi även denna gång paellafest. I samband med detta hölls även ett medlemsmöte. Vi som
var där hade en jättetrevlig helg, men det var synd att det inte kom fler!
Under hösten hade vi en träff för nya utställare, där vi pratade om klubben, SVERAK, uppfödning och
diplomering. Men mest utställning och praktiska saker som är bra att veta inför en utställning. Inte så
stor uppslutning, men uppskattat av de som kom.
Som vanligt inför våra egna utställningar så hade vi även en kokardträff där vi gjorde våra unika stora
Ex 1. Många fina kokarder blev det!
Sista helgen i november var det dags för klubbens 19:e utställning. Denna gång var vi tillbaka i
Karlshamn, men i den lite mindre lokalen i Bellevueparken. När vi tittade på lokalen första gången
tyckte vi den var väldigt liten och mörk, men det visade sig att vi kunde få in strax under 90 katter per
dag. Dessutom hörde vi bara positivt från våra utställare, till exempel att det var en trevlig lokal och att
det var gott om plats i gångarna. Utställningen gick för första gången med förlust. Givetvis var det den
lilla lokalen med ett mindre antal katter den främsta anledningen, men även SVERAKS ändrade avgift
för burpoolen spelade stor roll. Styrelsen kommer att göra en utvärdering av resultatet.
Första advent hamnade i år i skymundan på grund av utställningen som var veckan innan. Vi var bara
representerade i Landskrona.

Sammanfattning av året
Under året har ett fåtal utskick gjorts via e-post. Vi upplever att e-post alternativet har tagits emot
positivt av medlemmarna. Under året har vi även skapat en Facebook grupp för våra medlemmar.
Efter att vi fått ansökningar till denna grupp från icke medlemmar, så har vi även skapa en öppen sida.
Under året har vi inte gjort några investeringar. Efter tidigare år med flera större inköp, har vi inte haft
något behov av nya inköp. Vi fortsätter med att bjuda på mat vid våra aktiviteter. Vi upplever att detta
uppskattas av de medlemmar som kommer på våra aktiviteter.
Detta ihop med utställningen har gjort att vi även under detta år har gått minus. Men klubbens
ekonomi är fortsatt mycket god.
Under året har 50 (+11) kullar registrerats. Dessa fördelas enligt följande:
Kategori I:

25 kullar (+8)

om 43 hanar och 38 honor.

Kategori II:

15 kullar (+2)

om 41 hanar och 30 honor.

Kategori III:

8 kullar (+-0)

om 11 hanar och 7 honor.

Kategori IV:

2 kullar (-1)

om 3 hanar och 3 honor.

9 stamnamn har registrerats av klubbens medlemmar.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Framtid
Utställningslokalen i Karlshamn var för liten för att kunna göra en utställning med vinst. Vi fortsätter att
leta efter en lokal som vi kan ha som bas på samma sätt som Yllan var tidigare. Vi har tittat på någon
annan lokal men denna höll tyvärr inte måttet. Vi letar över hela Skåne och grannlänen efter en lokal.
Har ni något tips så hör av er till styrelsen. Vi tar tacksamt emot förslag.
Vi tycker att det har varit ett trevligt år. Det börjar komma lite fler medlemmar på våra träffar, men vi vill
se fler. Det är glädjande att se att antal kullar och födda kattungar har ökat så mycket sedan förra året.
Vi hoppas att detta kan medföra att vi kan få fler medlemmar att bli diplomerade. Därför behåller vi
även i år erbjudandet om kostnaden tillbaka vid godkänd diplomering. Vi hoppas även att detta även
medför att fler ställer ut och att fler är intresserade av att jobba på våra utställningar för vi är för få
idag.
Hjälp oss hitta aktiviteter som får medlemmar att ställa upp!
Men vi är på god väg!
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