VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Under året har föreningen haft 8 styrelsemöten samtliga protokollförda. Under året har merparten varit
digitala, vi haft några som har varit kombinerade möte/telefonmöte. De få fysiska möten vi har haft har
geografiskt, som tidigare, varit spridda över hela länet. Möten där vi träffas tycker vi fortfarande
fungerar bäst, men under detta år har det tyvärr varit omöjligt.
Antalet medlemmar har ökat ganska mycket under året, från 89 under 2019 till 113 medlemmar.
Medlemsantalet ligger stabilt, runt 100 medlemmar. Ökningen är både medlemmar som har sökt sig till
klubben, men det är även medlemmar som kommit genom SVERAKs värvningskampanj.
År 2020 är ett år som inte liknar något annat år. På grund av smittan som påverkat hela året, så har vi
inte kunnat ha fysiska träffar. Styrelsen har gjort försök med digitala möten, men responsen från
medlemmarna har varit noll.
Årets årsmöte var planerat till den 29 mars. När vi började närma oss detta datum insåg vi att det inte
skulle vara möjligt att hålla ett årsmöte i den form som vi brukar. Vid denna tidpunkt hade klubben
ingen digital lösning utan valde därför att senarelägga till sommaren när vi hoppades att läget skulle
ha lättat.
När sommaren nådde sin kulmen visade det sig att smittläget fortfarande inte inbjöd till fysiska träffar.
Vid detta tillfälle hade vi en temporär digital lösning så istället för vår traditionella sommarträff hade vi
istället årsmötet i juli. Tyvärr var det inga medlemmar som önskade vara med digitalt.
Under hösten eller framåt jul hade vi hoppats kunna genomföra någon form av träff, men detta blev
inte heller möjligt.
Första advent och kattens dag blev såklart inte heller som vanligt. Det var absolut inte aktuellt att vara
ute och utsätta oss och våra katter för smitta.

Sammanfattning av året
Under året har ett fåtal utskick gjorts via e-post. Vi upplever att medlemmarna ser positivt på detta sätt
att kommunicera. Det har även postats en del i våra Facebook-grupper.
Under året har vi gjort en större investering i två nya datorer. Årets brist på aktiviteter har gjort att vi
inte haft något behov av andra inköp. Ambitionen att vi skall bjuda på mat vid våra träffar kvarstår trots
att det inte varit några tillfällen under året. Vi upplever att detta uppskattas av de medlemmar som
kommer på våra aktiviteter och vi ser det som ett tack till de som deltar.
Eftersom vi inte haft någon inkomstbringande aktivitet så har vi under året gjort en mindre förlust.
Detta kompenseras delvis av att vi har haft de flesta möten digitalt och på det viset minimerat
kostnaderna för våra möten. Klubbens ekonomi är fortsatt god.
Här brukar vi även presentera kullar födda under förra året.
På grund av de nya rutiner som SVERAK har infört så har vi inte samma kontroll på dessa som vi
brukar ha. SVERAK jobbar sedan flera år på att digitalisera både registrering av kullar och
stamnamnsansökan. Redan nu har vi fått möjlighet att registrera våra intyg som t.ex. navelbråcksintyg
och testikelintyg, som är första steget. Därmed kommer stamtavlebeställningarna inte längre passera
oss som klubb, så vi kommer därför inte längre kunna presentera dessa siffror.
7 stamnamn har registrerats av klubbens medlemmar.
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Framtid
Vi hoppas att vi skall kunna hålla utställningar framöver. Vår förhoppning står just nu till 2022.
Men detta är helt avhängigt av två faktorer: lokal och medlemmar som ställer upp och jobbar.
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 har varit tidigare. Så som
kostnaderna för burpoolen debiteras oss klubbar nu, så kommer vi inte kunna ha fler små
utställningar. En ny lokal måste vara så stor så vi använder det mesta av burpoolen, annars blir
kostnaden per katt för stor. Exempelvis blev kostnaden per katt 171 kr i Karlshamn senast. 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.
Nästa faktor är medlemmar som jobbar på utställningen. Detta gäller både före, under och efter
utställningen.
Senast i Karlshamn så var vi alldeles för få medlemmar som jobbade. Vi var elva som jobbade varav
två lånades in från andra klubbar. Det är egentligen inte möjligt att göra en utställning med den
bemanningen, och sliter fruktansvärt på de som ställer upp.
Så skall det bli en utställning så måste vi ha fler klubbmedlemmar som ställer upp!
Efter ett år som man helst vill sätta en parentes runt, så hoppas styrelsen att vi i alla fall skall kunna
träffas till sommaren och ha vår vanliga grillträff. Förhoppningsvis vänder det sedan och vi kan återgå
till normalare aktiviteter under hösten och 2022.
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