Föreningen Sydkatten verksamhetsberättelse för 2018
Antal medlemmar (totalt 456)
391 huvudmedlemmar
62 familjemedlemmar
Varav 3 hedersmedlemmar

Avel
37 stamnamnsansökningar
1 huskattsbevis
1084 registrerade kattungar
(fördelat på 294 kullar)
8 diplomeringsansökningar

Verksamhet och mål
Föreningens mål är att värdesätta och öka förståelsen för katten som sällskapsdjur. Det
sker bland annat genom kunskapsutbyte och informationsspridning. Genom vår verksamhet ökar vi kunskapen hos våra medlemmar och tanken är att de i sin tur hjälper till att
förmedla kunskaperna vidare, bland annat under våra publika evenemang. Under året har
vi haft ett antal medlemsaktiviteter och dessutom medverkat på Kattens dag och arrangerat en egen utställning. Vi fortsätter att inspirera och engagera så att vi tillsammans kan
höja kattens status!
Aktiviteter
Under året som har gått har vi arbetat med roliga aktiviteter för våra medlemmar. Det har
varit föredrag, träffar för medlemmar, utställningskurser, med mera. Under året har vi märkt
ett åter ökat intresse för våra uppfödarkurser som i princip varit fullsatta. Vi har dessutom
fått möjlighet att använda en ny lokal för kurser och föreläsningar som ligger smidigt i anslutning till klubblokalen och möjliggör något fler medelstora evenemang. Exempelvis arrangerade vi en föreläsning kring hud- och allergiproblem hos katt som drog fler medlemmar än vad som hade rymts i klubblokalen. Denna lokal möjliggör fler spännande arrangemang under 2019.
På Kattens Dag i början av december representerade våra medlemmar Sydkatten på följande orter: Lomma, Malmö och Lund.
Utställning
Utställningen 2018 blev en smärre rysare, då vi under början av året mottog besked om
Slagthusets konkurs. Detta innebar stor osäkerhet och för att rädda utställningen sattes ett
intensivt arbete i rullning. Alternativen på lokaler i rätt storlek och prisklass inom Malmöområdet är minst sagt begränsat, men Malmö Mässan återkom med ett generöst erbjudande vilket öppnade en möjlighet. Efter mycket pussel, omarbetning av budget och med
alla funktionärers starka insats lyckades utställningen genomföras med stor framgång på
Malmö Mässan. Besöksmängden visade sig snarare öka än minska i och med det nya läget, och ca 1800 besökare strömmade till Sydkattens utställning under helgen. Som vanligt fanns ett stort antal montrar och ett välfyllt lotteri på plats. Ett annat nytt moment som
gjorde succé var gosedjursbedömning, som lockade barnfamiljer från hela Skåne.
Med en dyrare lokal tvingades vi på förhand dra in på vissa utgiftsposter för att få ihop vår
budget. En av dessa var domarpresenter. I slutändan visade sig mot förmodan utställningens ekonomiska resultatet bli positivt, varför styrelsen beslutat att i efterhand skänka en
summa motsvarande kostnaden för domarpresenter till föreningen Jourkatten. Domarna
har meddelats om detta och uppskattar initiativet.

Föreningen vill rikta ett stort tack till alla dessa eldsjälar som återigen gjorde det
möjligt att genomföra utställningen. Ekonomiskt blev resultatet av utställningen
positivt, något vi naturligtvis gläds åt särskilt med tanke på omständigheterna.
SydkattAktuellt - vår medlemstidning
Desvärre har medlemstidningen Sydkatt Aktuellt endast utkommit med 1 nummer 2018.
Den främsta anledningen är att tidningen står utan chefredaktör och redaktion. Dock har
intresse och vilja uttryckts från ett par medlemmar att kunna bidra till arbetet med tidningen, vilket såklart är positivt, men vi behöver en medlem som tar på sig det övergripande
ansvaret. Med en styrelse som länge varit underbemannad i förhållande till arbetet som
föreningen i stort kräver, är Sydkatt Aktuellt ett projekt som bör ligga på en arbetsgrupp utanför styrelsen. Under 2019 planerar vi att dra igång en större kampanj för att kommunicera behovet och förhoppningsvis tillsätta en ny chefredaktör.
Ekonomi
Även för detta verksamhetsår kan föreningen summera ett litet överskott på drygt 37 tkr.
Det blev en viss oro under året avseende vår utställning då Slagthuset gick i konkurs
och vi tappade därmed 25 tkr som vi betalt in i förskott föregående år. Dock med ett bra
förhandlingsarbete fick vi tillgång till Mässans lokaler till en acceptabel hyra. Därutöver
har medlemmarnas ideella arbete under utställningen gjort att det blev ett plusresultat
för utställningen.
Föreningen har under året genomfört internutbildningar vilket visar sig som är ökning av
kostnaderna för kontot under året jämfört med föregående år. Men då kommer pengarna
åter som en ”återbäring” till medlemmarna. Det som ska tillföras är att föreningen från
den 1 januari 2018 har kontrakt direkt med HSB avseende föreningslokalen. Genom att
vi själva har tecknat avtal med HSB så blev det en viss hyreshöjning.
Efter ett par ekonomiskt stabila år och goda resultat kommer styrelsen se över möjligheten
hur vi kan göra mer för Sydkattens medlemmar och stärka föreningen.
Slutord
Även 2018 var ett händelserikt år, och vi har visat på gemensam handlingskraft och förmåga när vår stora utställning riskerade att stå utan lokal. Vi hoppas att vi tillsammans kan
visa på samma engagemang framöver och gemensamt jobba för att Sydkatten ska vara
en aktiv klubb som skapar värde för våra medlemmar, i allt från aktiviteter till vår utställning.
Vi kan inte nog poängtera att Sydkatten är en ideell förening och att det är vi medlemmar
som tillsammans gör Sydkatten till en bra kattklubb. Styrelsen vill framföra ett stort tack till
alla de medlemmar som på ett eller annat sätt ställt upp för föreningen under året!
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