
Redovisning Östgötakatterna Juli 2014

Kvar sedan juli 3528 kr

In:
140806 ÅH Likp 200 kr
140816 Rabbalshed Kattkedjan   30 kr
140823 Strömsmark Kattkedjan   95 kr
140823 Gåva Alice  200 kr
140824 Gåva Stationskatterna 200 kr
140825 ?   60 kr
140827 Marie B H 200 kr
Summa:            985 kr

Ut:
140802 Zooplus.com           2000 kr
140817 Mat Molly & Dolly 300 kr
140819 Four Friends blanda kolonin 699 kr

Kvar på kontot 31/8-2014 1514 kr

Det har varit lite strul med åtelkameran så den har gjort lite som den vill. Mia har tagit 
hand om den och ska få den att funka igen... troligen ska vi skicka tillbaka den för 
genomgång :( trist men sant! Tur att vi köpte den i Sverige så vi kan ha direktkontakt med 
säljaren och få hjälp direkt ifall det är nåt som vi själva har ställt in eller gjort.

Christer, Max och Måns husse fixade leverans av 2 klösträd åt kissarna. Han hade nog 
beställt ALLA klös i hela Sverige :) till sin affär, men han ordnade så de kom till Norrköping, 
vilken kille va!!! <3

Gruppen Östgötakatterna kommer att ändras inom snar framtid. Gruppen kommer att vara 
för de som har katter från oss och de som är antingen stödhem/jourhem eller permanenta 
hem. Som läget är just nu så försvinner alla inlägg som görs om just ”våra” katter och 
istället så blir fokus på efterlysningar i typ Östergötland. Det finns en grupp för 
efterlysningar i Östergötland på FB och kanske att man ska försöka att få den gruppen att 
växa eller kanske starta en grupp till om man inte är belåten med den som är just nu?

Istället kommer Östgötakatterna få en sida (gilla-sida) som faktiskt har funnits länge, men 
sovit ett tag för jag orkade inte dra den också. Sidan heter Östgötakatterna precis som 
här :) så om man vill så är man välkommen dit! Jag kommer alltså börja radera vissa av er i 
gruppen och göra den lite mer intim med de som vill skriva om just sina katter... 
(Östgötakatter) eller kanske få råd eller så vidare :) eller bara visa en bild på just sin/sina 
raringar... det är roligt att följa dem, det får ni inte glömma bort! ;)



Tack alla ni som är med i vår grupp på Facebook och tack alla som alltid stöttar och finns 
där när det verkligen behövs!

Alla, var och en gör skillnad, glöm aldrig det!

Ingen kan göra allt
men alla kan göra något!

Många kramar
Malin & Bertil/Östgötakatterna




