
Verksamhetsberättelse för Katthjälpen 2019 
 
Om föreningen 
Katthjälpen i Malmö grundades år 2002 och registrerades 
samtidigt som ideell förening. Vi har ett §16 tillstånd.  
Vi har från start arbetat för att hjälpa utsatta katter och höja 
kattens status i samhället. Detta genom att sprida budskapet 
kring att kastrera, vaccinera och ID-märka sin katt.  
 
Vi driver Malmös största katthem med plats för 33 katter.  
Vi har ca 25 aktiva volontärer som tillsammans med våra medlemmar är Katthjälpen 
i Malmö.  Katthjälpen i Malmö drivs helt och hållet av volontärer och vi har inga 
anställda hos oss då vi inte finner det försvarbart för medlemmarna och vi vill hellre 
att varenda krona går tillbaka till katterna vi hjälper.  
 
Vårt dagliga arbete innefattar bl.a. städning på katthemmet, socialisering, 
medicinering, administrativt arbete, infångning av katter, körningar till veterinärer och 
till hembesök hos våra katters framtida hem. Vi räddar främst hemlösa, vanvårdade, 
skadade, dräktiga honor och ensamma kattungar. Ibland hjälper vi till vid 
omplaceringar av katter. Alla katter som flyttar in på katthemmet blir vaccinerade, 
chipmärkta och kastrerade när de har åldern inne för det.  
 
Katthjälpen är ingen vinstdrivande förening och vi får inga bidrag från kommunen. Vi 
är därför helt beroende av volontärer, medlemmar i föreningen, våra bursponsorer 
och gåvor som blir skänkta till oss.  
 
Vårt arbete med hemlösa och utsatta katter grundar sig på No-kill principen, det 
innebär att vi har nolltolerans mot avlivning av friska djur. Obotligt sjuka katter som 
lider tar vi i samråd med veterinär och deras rekommendation beslut om att avliva. 
Alla våra katter får en chans till psykisk rehabilitering och möjligheten att visa sitt 
rätta, fantastiska jag i sin egen takt.  
 
Vi har under åren haft katter boendes hos oss med diverse sjukdomar och åkommor. 
Hypotyreos, artros, mag- och tarmsjukdomar, skadade ögon, öppna sår och 
tandresorption är några bland flera. 
  
Grundpelaren i vårt ideella arbete är att hjälpa katter till ett bättre liv och höja kattens 
status i samhället, vi upplyser alla blivande kattägare som adopterar hos oss vikten 
av att ha en god katthållning. Vi gör alltid hembesök innan adoptionen, detta för att vi 
ska kunna tillgodose vårt krav om att alla katter ska komma till bra hem. 
 
 



Medlemsskap 
Vi har under 2019 gjort vårt medlemskap mer digitalt än förr för att försöka få så 
mycket av möjligt av medlemsavgiften på 225 kr/ år till ändamålet. Medlemmarna får 
ett medlemskort skickat digitalt eller på posten där vi har några rabatter och 
förmåner de kan ta del av. Medlemmarna får ta del av vårt medlemsbrev som 
skickas digitalt eller med post  2-4 gånger per år. I medlemsbrevet får de ta del av 
vad som händer på katthemmet, vilka vi nya katter vi har räddat och aktuella 
veterinärkostnader. De får även i sitt medlemsblad en personlig inbjudan till Öppet 
hus där vi öppnar dörrarna för medlemmarna  en timme tidigare än för allmänheten. 
Våra medlemmar blir även inbjudna till vårt årsmöte. 
 
Styrelsen 
Vi har en stark och enad styrelse med kunskaper om att driva en fungerande 
förening. Vi har eldsjälar till volontärer som är lyhörda, kunniga i katthållning och är 
handlingskraftiga. Vi ser fram emot de större ekonomiska möjligheterna vi kommer 
att ha för att köpa in klösmöbler till vår lokal, kunna göra en uppdatering av lokalen i 
övrigt – allt för att katterna ska ha det så bra de kan.  
 
Det senaste året (2019) har vi: 

● Räddat 59 katter från hemlösheten/avlivning 
●  Adopterat ut 66 katter. 
● Vi har blivit mer aktiva på sociala medier och har strävat efter att publicera ett 

inlägg om dagen både på Facebook och på Instagram vilket leder till vårt mål: 
fler som känner till Katthjälpen. 

● Arbetat mer med enskilda mejl för olika områden t.ex. adoption, nödrop, 
volontärer etc. Detta för att kunna strukturera upp vårt arbete och göra det 
enklare för individen som vill ta kontakt med oss. 

● Skapat arbetsgrupper med ett gäng volontärer som ansvarar över en uppgift 
såsom t.ex. Mediagruppen, eventgruppen och infångningsgruppen. 

● Haft Volontärmöte och Styrelsemöte varannan månad eller oftare vid behov. 
● Medverkat i flera olika intervjuer, bl.a med Sydsvenskan och Skånska 

Dagbladet 
● Blivit nominerade till Svenska hjältar 2019 av Aftonbladet. 
● Haft 2 Öppet hus där vi bjudit in våra medlemmar och allmänheten till 

katthemmet. På vårt senaste Öppet hus slog vi rekord med hela 458 besökare 
under de 4 timmar vi hade öppet. 

● Hills fortsätter vara vår sponsor och bidrar med ca 100 kg torrfoder per år 
● Vi har blivit inbjudna att vara gäster på ett kattkonvent på Malmö Live under 

2020 med över 1000 gäster. 
 
Vi ser fram emot ett - om möjligt - ännu bättre år under 2020. 


