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Förvaltningsberättelse
Volontärerna är Kattstallets viktigaste resurs, utan deras arbete skulle verksamheten inte fungera. Under 2013 har vi gjort vissa förändringar av volontärpass och
rutiner, liksom förbättringar av administrationen kring volontärverksamheten.
Ett viktigt redskap i det dagliga arbetet på Kattstallet är kattdatabasen Shelter
Manager där all information om våra katter förs in. Under året har en stor insats
gjorts för att anpassa och utveckla databasen mer till våra behov och att föra över
alla katter från den gamla databasen.
För att bättre kunna presentera våra katter och Kattstallets verksamhet fick
Kattstallet under våren en ny, helsponsrad och mer lättadministrerad hemsida.
Arbetet med att bygga sidan har gjorts helt ideellt och webbhotellet Ipeer sponsrar
hostingen av sidan.
Under året skedde vissa förändringar i personalgruppen. Maria Rudbäck lämnade tjänsten som verksamhetschef och efterträddes i augusti av Careen True.
22 katter i kartonger
Den långa, fina sommaren innebar ovanligt många kullar av utefödda kattungar.
Ungar till hemlösa katthonor, liksom dräktiga honor, har alltid högsta prioritet
eftersom de oftast far mycket illa om de blir kvar ute. Kattstallets kapacitet sattes
på prov när vi vid samma tillfälle fick in 22 katter, de flesta kattungar som övergivits i flyttkartonger i ett grönområde. En avdelning fick bli tillfällig karantän och
de många söta kattungarna lockade såväl pressen som hugade kattköpare och det
tog inte lång tid innan de flesta hade fått nya hem.
Samarbete mellan medlemsorganisationerna i SVEKATT har fortsatt under
året och vi ser mycket positivt på möjligheter att med gemensamma krafter kunna
hjälpa ännu fler av Stockholms hemlösa katter.
På väg mot nya lokaler
Succén Söndagsöppet har fortsatt att locka stora skaror av kattälskare (och kakälskare) under året. Även de två större öppna husen och julmarknaden var mycket
välbesökta. Kattstallets butik samt försäljningen av kalendrar och loppis är inte
bara en viktig inkomstkälla utan också ett sätt att nå ut med information om
Kattstallets verksamhet. Nätbutiken har fortsatt att växa men både ökad omsättning och många nya kunder.
Under året intensifierades insamlingsarbetet inför flytten. Många gåvor, både
stora och små, till det nya kattstallet visar på stort stöd och engagemang från medlemmarna. På hösten lanserades möjligheten att sätta sitt ”tassavtryck” på det nya
Kattstallet, något som hörsammades av många kattvänner. Ekonomin har under
året stärkts av ett stort arv som gett oss en välbehövlig grundplåt till ombyggnaden
av en ny lokal.
Arbetet med att hitta en ny lokal gav till sist resultat och under hösten blev det
klart att Kattstallets nya adress skulle bli Jämtlandsgatan 153 i Vällingby. Planeringen för framtiden kunde därmed gå in i ett nytt, mer positivt skede.
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Föreningen
Antalet medlemmar under 2013
Vid slutet av året hade föreningen 1065 medlemmar. Av dessa är 159 ständiga medlemmar och 152 är familjemedlemmar.
Medlemskap
Medlemsavgiften för individuellt medlemskap är 260 kronor, familjemedlemskap 360
kronor och ett ständigt medlemskap kostar 2 600 kronor.
Kattstallet i Åkeshov
Under året har vi tagit in 202 katter samtliga via allmänheten och veterinärmottagningar
som hör av sig när friska katter lämnas in för avlivning. Kattstallet har inte längre avtal
med polisen för omhändertagande av hemlösa katter. 195 katter har omplacerats till nya
hem medan 1 katt återbördats till sin ägare och 6 katter avlivats av veterinärmedicinska
skäl. Sedan Kattstallet öppnade hösten 2006 har drygt 2000 katter fått nya hem genom oss.
Under våren drabbades vi av upprepade problem med förkylningar bland katterna
vilket påverkade både intagning och försäljning.
Nyinkomna katter tillbringar tre veckor i karantän. Under denna tid söks kattens
ägare, journal upprättas, katterna veterinärbesiktas, avmaskas samt vaccineras mot
kattsnuva och kattpest. Undantag kan föras för katter som redan är fullt vaccinerade och
kastrerade. Samtliga katter blir kastrerade och id-märkta innan de flyttar till sina nya
hem. Kastrering ingår i priset även för kattungar. Alla information om katterna finns
registrerad i en databas som regelbundet uppdateras av personal och veterinär.
Att köpa en katt från Kattstallet kostade 1300 kronor under år 2013. Det är ett enhetspris där alla katter oavsett ålder, ras och bakgrund värderas lika.
Bemanning
Arbetet på stallet består i huvudsak av kattomvårdnad och omplacering av hemlösa
katter, samt administration och omfattande kontakter med allmänheten, främst genom
de mängder av telefonsamtal vi tar emot dagligen. Kattstallet har även en jourhemsverksamhet för katter som bor bättre i hemmiljö.
Vid årets slut bestod personalen av verksamhetschef (100%) och tre djurssjukskötare
(100%). Arbetsmarknadsstöd har utgått till en person. Till detta kommer en person
anställd med FAS-3 bidrag.
Vi har fortsatt samarbetet med stadsdelsnämnden Tensta-Rinkeby’s ”sommarjobb
för ungdomar”, vi har också tagit emot personer för arbetsträning via Arbetsförmedlingen samt från frivården.
Volontärer
Kattstallet har en pool av närmare 100 volontärer. De har tillsammans utfört arbete motsvarande drygt 4 heltidsanställda. Volontärerna har en viktig roll och bidrar på många
olika sätt till verksamheten. De hjälper till med den dagliga skötseln av katterna och stallet. De arbetar med att återanpassa skygga katter till ett liv med människor. De sköter viss
administration, hemsida, medlemsregister, marknadsföring och insamlingsarbete, ordnar
evenemang, söker sponsorer och informerar allmänheten om vår verksamhet.
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Avtal och samarbeten
Veterinär
Barbara Köchli är husveterinär med ansvar för den veterinärmedicinska vården på
stallet. Barbara är utbildad i Schweiz och på Nya Zeeland. Hon har varit verksam vid
Roslagstulls Djurklinik i Stockholm. Numera delar hon sin tid mellan Kattstallet och sin
egen verksamhet som välkänd specialist på exotiska djur.
Våra andra samarbetsveterinärer under året har varit Blackebergs veterinärklinik
som utför kastreringar och id-märkning samt Västerorts Djursjukhus och Roslagstulls
Djurklinik.
Etolog
Kattstallet samarbetar med etolog Lisa Berglund för att lösa beteendeproblem och om
hur vi på olika sätt kan minska stressen och berika vistelsen för katterna under den tid
de vistas på stallet.
SVEKATT
Kattstallet är medlem i SVEKATT (Svenska Kattskyddsförbundet). Ett rikstäckande
förbund som erkänner alla katters rätt till ett gott liv och som tar avstånd från avlivning
av friska katter. Förbundet verkar bland annat för att påverka myndigheter, politiker och
allmänheten för att öka kattens status. Kattstallet är representerat i SVEKATTs styrelse
genom ordförande Ann-Charlotte Hell.
Sponsring
Sponsring från flera företag har bidragit till att hålla kostnaderna nere. Samarbetet med
Tree of pets ger oss i det närmaste all mat utan kostnad och sand av hög kvalitét till ett
mycket bra pris. På samma sätt har gåvor från andra företag minskat kostnaderna för
städ- och hygienartiklar genom att vi får skoskydd, såpa, soppåsar och desinfektionsmedel.
Genom stöd från stiftelsen Pro Bene Animalium har vi fått stöd till tandbehandlingar.
Kvalitet
Säkerhet och hygien
Katternas säkerhet garanteras genom att ansvariga personer alltid finns på plats under
öppettider och genom att Kattstallet är larmat under övriga tider. Vi dokumenterar
eventuella utbrott av – och redovisar åtgärder mot – uppkomst av de infektionssjukdomar som finns listade hos Statens veterinärmedicinska anstalt.
Veterinärbesiktning
Alla våra katter är veterinärbesiktade för att hindra spridning av eventuella infektionssjukdomar, för att behandla krämpor, åtgärda större behandlingskrävande tillstånd och
för att kunna visa kattens hälsotillstånd för de nya ägarna.
Kategorisering av katters tamhet
Vi kategoriserar alla katter som kommer in i grad av tamhet genom en skala från 1 till 5
där 1 representerar katter som är helt tama. För att vi ska kunna följa kattens utveckling
under vistelsen på stallet så gör regelbundna uppdateringar av kategoriseringen.
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Arbetsgivaransvar
Kattstallet är anslutet till IDEA, Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer.
90-konto
Kattstallet har 90-konto. Svensk insamlingskontroll beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav. Genom årliga
kontroller bevakar de givarnas intressen och ser till att verksamheten bedrivs seriöst och
att donerade medel används på rätt sätt.
Miljö
Vårt miljötänkande syns i våra val av hygientekniska produkter. Där bra miljöval finns,
och de inte är skadliga för våra katter, väljs dessa produkter. Lokalerna i Åkeshov har
bergvärme. Därför bidrar vi inte med koldioxidutsläpp vad gäller uppvärmning.
Insamlingsverksamhet
Kattstallet har inga bidrag från stat eller kommun utan är helt beroende av gåvor från
privatpersoner, företag och andra ideella organisationer. Inför den stundande flytten har
extra satsningar gjorts på kampanjbrev till medlemmar och gåvogivare, något som också
gett utdelning i form av fler gåvor och ökad försäljning.
Under hösten lanserades ”Tassavtryck” i olika valörer som bidrag till den nya lokalen. Intresset har varit stort och fram till årsskiftet såldes ca 200 tassavtryck. Ett flertal
privata sponsore har också bidragit med större summor till byggandet av det nya Kattstallet. Alla bidrag öronmärkta för den nya lokalen förvaltas i en särskild fond.
Försäljning och övriga insamlingsaktiviteter
En växande andel av Kattstallets intäkter kommer från butiken och nätbutiken. Butiken
sköts helt på volontär basis vilket innebär ett stort arbete både med att utveckla utbudet
och packa en ständig ökande mängd beställningar från hela Sverige.
Även loppis, lotteri och café har gett ökade intäkter under året tack vare alla fina donerade
vinster till lotterierna och loppisprylar samt inte minst en storartad insats från de volontärer
som sköter verksamheten.
Vi placerar även ut insamlingsbössor och broschyrer i butiker och på veterinärmottagningar runt om i Stockholm.
Evenemang och studiebesök
Genom olika evenemang på Kattstallet får vi möjlighet att knyta nya kontakter och
sprida information om god katthållning. Försäljning av presentartiklar, kattleksaker,
loppis, lotterier och café ger också intäkter till verksamheten. Under året har vi anordna
två stora öppna hus med aktiviteter både inne på stallet och i parken. Butik, loppis, lotterier, café och inte minst katterna lockade stora skaror av intresserade besökare. Årets
julmarknad var som vanligt också mycket välbesökt liksom ”Söndagsöppet” den sista
söndagen i varje månad som stadigt blivit allt populärare både bland medlemmar och blivande kattköpare. Förutom evenemangen på Kattstallet har volontärer från Kattstallets marknadsföringsgrupp och besökt ett antal zoobutiker för att sprida information om verksamheten
och samla in pengar.
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Mediakontakter
Under året har DN, Metro och Tidningen Mitti publicerat artiklar om Kattstallet. Tidningen Mitti har även stöttat oss med ett antal gratisannonser och vi har själva bekostat
annonser i bl a ICA-kuriren, Allers och Kattliv för att sälja våra almanackor och andra
produkter. Dessa har också resulterat i ökat intresse för vår verksamhet och nya medlemmar från hela landet.

Tack till alla de företag och andra som stöttat oss under 2013:
BioRio
Bromma Zoo
CCS Healthcare
Erik Haglund
Gammalt och Nytt
Cederroths
Helhet för Harmoni
Ipeer
Lars G Bengtsson Ljud&Video
MarGie Bookshop
Polynova Nissen
Pro Bene Animalium
Svexo
Tidningen Mitti
Tree of Pets
Trosa Tryckeri
Tack till
Agneta och Anette – för att butiken ständigt växer och utvecklas
Elisabet och Henrik – för att ni utvecklat Shelter Manager
Helena – för att du sköter medlemsregistret så bra
Majan och Eva – för alla loppisar ni ordnar
Samuel – för vår nya fina hemsida
Åse – för alla goda bakverk du skämmer bort oss med
Tack till personal, volontärer, medlemmar, faddrar och gåvogivare
– utan ert stöd och engagemang skulle verksamheten på Kattstallet inte
vara möjlig!
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