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Förvaltningsberättelse
Verksamheten under 2012 har till stor del präglats av beskedet att vår hyresvärd
Hund- och Kattstallar AB inte har för avsikt att förlänga vårt hyresavtal vid årsskiftet 2013/2014. Fokus har därför legat på sökandet efter en ny lokal och arbetet
med att ytterligare stabilisera ekonomin inför den kommande flytten. Som en del
av detta har vi under året minskat antalet katter på stall något och därmed även
antalet anställda.
Veterinärvården är en viktig del av Kattstallets verksamhet. Många av de katter
som kommer till oss har farit illa och behöver extra omvårdnad. Följaktligen är
också kostnaden för medicinsk vård en stor utgift. Vi har dock valt att inte spara
in på detta eftersom vi anser att det alltför mycket skulle drabba katterna. Under
året har vi slutit avtal med en ny samarbetsveterinär för det medicinska ansvaret
på stallet och genom det fått bättre kontroll över kostnaderna. Samtidigt märker vi
en generell kostnadsökning hos veterinärklinikerna i Stockholm i och med att allt
fler kliniker köpts upp av riskkapitalister.
En del av de katter som överges blir skygga eller förvildade när de inte längre vistas
i människors närhet. På Kattstallet värnar vi extra om dessa katter, liksom om de
kattungar som föds ute av hemlösa honor. Att socialisera skygga och förvildade
katter är ett arbete som kräver både kunskap och känsla. Genom de hängivna
och professionella volontärerna på Grön avdelning lär sig skygga katter att uppskatta människors närhet och får därmed möjlighet till ett fortsatt liv. Vi ser dock
med oro på myndigheternas bristande kunskap om och förståelse för detta arbete.
Förslaget till ny djurskyddslag lämnar inget utrymme för andra metoder än avlivning när det gäller att lösa det stora problemet med de katter som redan är hemlösa,
detta trots att många katthem och andra organisationer kan uppvisa stora framgångar i att återanpassa skygga och förvildade katter till ett bra liv med människor.
Tillsammans med några av våra kollegor inom SVEKATT har Kattstallet under
året deltagit i ett infångningsprojekt där närmare trettio hemlösa katter från Elfviksområdet på Lidingö nu fått nya hem istället för att skjutas av kommunjägaren.
Projektet är ett fint exempel på ett bra samarbete mellan kommunen och ideella
organisationer som vi önskar att många ska ta efter. Vi planerar att fortsätta med
gemensamma infångningsprojekt under 2013.
Vi har numera även öppet på lördagar och söndagar då kattstallets kattsäljargrupp
tar emot kunder och besökare. Två populära nyheter under året var den nya nätbutiken med större utbud av varor och profilprodukter samt Söndagsöppet, sista
söndagen i varje månad, då medlemmar och kattvänner har möjlighet att titta på
katterna, handla i butiken och umgås över en kopp kaffe i köket.
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Föreningen
Antalet medlemmar under 2012
Under 2012 har medlemsantalet ökat från 894 till 1024. Av dessa är 142 ständiga medlemmar och 134 är familjemedlemmar.
Medlemskap
Vid föregående årsmöte beslutades att höja medlemsavgiften för individuellt medlemskap till 260 kronor, familjemedlemskap till 360 kronor och ett ständigt medlemskap
till 2600 kronor.
Kattstallet i Åkeshov
Under året har vi tagit in 231 katter varav 64 har kommit in via polisen men flertalet
(170) har kommit in via allmänheten, Djurens vänner och veterinärmottagningar som
hör av sig när friska katter lämnas in för avlivning. 207 katter har omplacerats till nya
hem medan 14 katter återbördats till sina ägare. Sedan Kattstallet öppnade hösten 2006
har mer än 1800 katter fått nya hem genom oss.
Att antalet katter som tagits in i verksamheten är lägre än föregående år beror delvis
på ekonomin och delvis på att Kattstallet i början av året tvingades till ett längre intagninsstopp då vi drabbades av ohyra som spreds från Hundstallet och var tvungna att
utrymma karantän och ett par av avdelningarna för sanering.
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 2012. 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.
Under året har personalstyrkan minskats något som en del av den ekonomiska
åtstramningen. Vid årets slut bestod personalen av verksamhetschef (100%), djurssjukskötare (100%) och kanslist (100%). Arbetsmarknadsstöd har utgått till en person. Till
detta kommer viss timanställd personal samt en person anställd med FAS-3 bidrag.
Ett flertal studenter från djurvårdarutbildning samt högre utbildning inom ämnet
gjorde praktik hos oss. Att erbjuda praktik är ett viktigt sätt att sprida information om
hemlösa katters villkor och de ideella organisationernas arbete till nästa generations
professionella djurvårdare.
Vi har fortsatt samarbetet med stadsdelsnämnden Tensta-Rinkeby’s ”sommarjobb
för ungdomar” samt tagit emot personer för arbetsträning via Arbetsförmedlingen.
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Volontärer
Närmare 100 volontärer 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.
Under året har vi haft flera volontärträffar med föreläsningar av djursjukvårdare,
veterinär och etolog, samt en uppskattad grillkväll. Under året introducerades också ett
särskilt nyhetsbrev för volontärerna.
Avtal och samarbeten
Polismyndigheten i Storstockholm
Som ett av tre katthem i Storstockholm har Kattstallet haft ett LOU-avtal med polisen om
omhändertagande av hemlös katt. Avtalet förlängdes under den upphandling som pågick
under året. I början av 2013 stod det klart att Kattstallet, tillsammans med övriga katthem
som arbetar enligt no-kill principen, förlorat upphandlingen då vi inte kunnat acceptera
skall-kravet att avliva katter på myndigheternas uppdrag utan att vår veterinär får vara
delaktig i beslutet. Polisen kommer dock fortfarande och lämnar in katter hos oss.
Veterinär
Sedan maj 2012 är Barbara Köchli ny 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 är Blackebergs veterinärklinik som utför kastreringar och id-märkning, Västerorts Djursjukhus och Roslagstulls Djurklinik som gör
flertalet av våra tandbehandlingar.
Etolog
Kattstallet samarbetar regelbundet 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
Severa Pet Foods 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.
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Kvalitet
Hygien och internkontroll
Arbetet med att förbättra hygien och smittspridning har fortgått under året och medverkat till att infektionerna minskat. 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.
Säkerhet
Katternas säkerhet garanteras genom att ansvariga personer alltid finns på plats under
öppettider och genom att Kattstallet är larmat under övriga tider. För att undvika att
känslig information sprids får samtliga verksamma på Kattstallet för undertecka en
sekretessförsäkran.
Arbetsgivaransvar
Kattstallet är anslutet till IDEA, Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer.
90-konto
Sedan ett par år tillbaka har Kattstallet 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
Intäkterna via donationer minskade något jämfört med föregåenden år medan försäljningen i butik och webbutik ökade. Regelbundna utskick av kampanjbrev tillsammans
med föreningens nyhetsbrev har gett goda resultat både i form av försäljning och gåvor.
För att underlätta donationer har vi under året öppnat en ny ”Gåvobutik” på hemsidan där man har möjlighet att ge bidrag via kortbetalning. Vi har också öppnat en
särskild fond för bidrag till flytten och de första gåvorna började komma in under året.
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Större bidragsgivare
• Djurens Vänner abonnerarade fram till 31 juli på fyra burar och från 1 augusti på tre burar.
• Willy Heymanns stiftelse 15 000 kr.
• Stiftelsen Pro Bene Animalium 27 000 kr till tandsaneringar.
• Djurskyddet DOSO 18 000 kr till inköp av en autoklav.
• Dessutom har flera privatpersoner gett större bidrag till verksamheten.
Försäljning och övriga insamlingsaktiviteter
En stor del av Kattstallets intäkter kommer från försäljningen av våra egna produkter.
Under året har denna verksamhet utvecklats ytterligare genom ett större och mer varierat utbud samt genom en ny webbutik som gör det möjligt för kattvänner över hela
landet att beställa varor från Kattstallet. Butikens volontärer har under året gjort ett
stort arbete för att motsvara en ständigt ökande efterfrågan.
Tack vare alla fina donerade vinster till lotterierna, loppisprylar och en storartad insats
från de volontärer som sköter café, loppis och lotteri så har vi fått in fina intäkter under året.
Vi placerar även ut insamlingsbössor och broschyrer i butiker och på veterinärmottagningar runt om i Stockholm.
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Evenemang och studiebesök
Öppet hus och andra evenemang ger oss möjlighet att knyta nya kontakter och sprida
information om god katthållning. Försäljning av presentartiklar, kattleksaker, loppis,
lotterier och café ger också intäkter till verksamheten.
I maj respektive september anordnades traditionellt stort öppet hus inomhus och i
parken. I cafétältet bjöds på hembakade godsaker som lockade stora skaror av hungriga
besökare. Många passade på att fynda i butik och loppis, liksom att prova lyckan i lotterierna och fiskdammen. Årets julmarknad var som vanligt välbesökt av glada kattvänner som passade på att fynda klappar till både tvåbenta och fyrbenta vänner.
Under året började vi med Söndagsöppet, ett öppet hus i miniatyr den sista söndagen i
varje månad. Det blev snabbt populärt bland medlemmar och blivande kattköpare som passar på att titta på katterna och byta katthistorier över en kopp kaffe och hembakat i köket.
På Kattens dag den 2 december besökte volontärer från Kattstallets marknadsföringsgrupp zoobutiker för att sprida information om vår verksamhet och samla in bidrag.
Vi har haft flera grupper på studiebesök, bland annat Bromma pensionärsförbund,
Liljeholmens och Säbyholms djurgymnasier, Dövskolan Bromma, Djurhemsföreningen
och förskolor från närområdet.
Mediakontakter
Under året har flera tidningar publicerat artiklar om Kattstallet. Stor uppmärksamhet
väckte tävlingen om att namnge ”årets lussekatt” i Expressen.
Tidningen Mitti har 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 som stöttat oss under 2012:
BioRio
Bonnier Carlsen
Bromma Zoo
Dax
Erik Haglund
Ever Clean
Gammalt och Nytt
Grumme
Helhet för Harmoni
Lars G Bengtsson Ljud&Video
MarGie Bookshop

Nilfisk/ Desi-Yt
Norstedts Prisma
Opus Healthcare
Polynova Nissen
Severa Pet Foods
Sterisol
Svexo
Tidningen Mitti
Tork (SCA)
Trosa Tryckeri

Tack till personal, volontärer, medlemmar,
faddrar och gåvogivare – utan ert stöd och
engagemang skulle verksamheten på
Kattstallet inte vara möjlig!
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