
Redovisning Östgötakatterna september 2013 ♥♥♥ 
 
Kvar sedan augusti 847 kr 
 
In: 
130902 Bokbörsen 39 kr 
130909 Gåva Å Haraldsson 200 kr 
130909 Gåva Alice 200 kr 
130913 Gåva Helen 300 kr 
130917 Traderagåva 21 kr 
130922 Armband Stationskatterna 80 kr 
130923 Armband Lillan P 200 kr 
130924 Armband Ann B 100 kr 
130924 Armband Ulla R 100 kr 
130926 Gåva Stationskatterna 200 kr 
130926 Armband Dui & Deco 100 kr 
130926 Puss Sören 2000 kr 
130927 Gåva Marie H 50 kr 
130930 Armband Bettan R 250 kr 
Summa: 3 840 kr 
 
847+ 3840= 4687 kr 
 
Ut: 
130910 Mjukmat Molly & Dolly 250 kr 
130912 Zooplus.com (Feliway + godis) 646 kr 
130912 Grizzly Sand Molly & Dolly 99 kr 
130912 Grizzly Sand Molly & Dolly 99 kr 
130917 Grizzly (sand) 99 kr 
130919 Arken Zoo (Four friends) 429 kr 
130920 Arken Zoo Mat Molly & Dolly 827 kr 
130920 Grizzly (sand) 99 kr 
130927 Grizzly (sand + mat) 607 kr 
130928 Grizzly (mat) 499 kr 
Summa: 3654 kr 
 

Kvar på kontot 30/9-2013 = 1033 kr 

 
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! ♥ 

 
Nu drar vi snart igång med nästa armbandsförsäljning. Barbro från Sthlm kommer till mig på söndag 
för att vara mina ögon och få mig att låta bli att limma ihop mina fingrar  det ser jag fram emot! Kul 
ska det bli! Armbanden som inte blivit sålda blir låsta och kommer att försvinna, för att återuppstå 
som andra smycken   
 
Tack ni som har handlat och jag hoppas att ni blev nöjda?    ♥ 
 
Pia-Puma var här en helg, den 13-15 september då det var utställning på stadium Arena. Sören 
Fernström var där med matte Nalle och husse Lasse. Han, vår bäste klappekatt klappade in 4000 kr 
på helgen <3 han är så cool den där killen, bara ligger där och slappar och ibland så öppnar han ett 



öga för att hålla koll på folket omkring sig. Jag köpte världens finaste väska (jag ville ha alla!) av Nalle 

och jag vann små pärlburkar som var så fina. Jag fick fina saker av Farbror Fritz till missarna  ♥ och 
mat till missarna av Katten Jansson... dessutom hela tiden omfamnad av goda vänner som jag 
träffade första gången eller upplevde igen. Det var så roligt att träffas och det sker alldeles för sällan, 
tycker jag!  
 
Utställningen i sig är jag inte så bevandrad i, men jag gillar att vara där andra kattmänniskor är, det 
får mig att känna mig helt ”normal” . 
 
Sören... du, din matte och husse hjälper så många andra missar och människor! Kan ni förstå vilken 
skillnad ni faktiskt gör?! Det är stordåd och hjärtlig beröring av det innersta i hjärtat ♥ Nosgos och 

många kramar! Tack också Four Friends som hela tiden dubblar klappepengarna  ♥ helt otroligt!  
 
 
 
 
Kram Malin & CO 

Östgötakatterna  ♥ 


