
 
 
Kallelse styrelsemöte i Alfakatten 
Datum: 2019-01-23 
Plats: Telefonmöte, Conferance Call +46812410704 – kod 522478 
Tid: 19,00 
Kallade: Lena Nordström, Christina Ström, Helena Närefalk, Ditte Freudenthal samt Johanna 
Grebner 
 
Agenda: 
 

  ANSVAR 

1 Mötets öppnande Lena 

 Alla hälsas välkomna 

 Rutin angående protokoll 
Styrelsen har en vecka på med ev. kommentarer innan protokollet 
läggs ut på hemsidan. 

 Sekretess – påminnelse 
Innan protokoll publiceras gäller sekretess. 

 Ideer om ”att göra” – input från er nya styrelsemedlemmar 
Inte ännu … 

 

 

2 Godkännande av dagordning 
ok 
 

Alla  

3 Föregående protokoll 
Styreprotokoll – 2019 01 07 
ok 
 

Alla 

4 Ekonomi 

 Nordea – Behörigheter, hur långt har vi kommit? 
      Rullar på, Helena scannar årsmötesprotokollet till Christina när det     

kommer tillbaka. 

 Kassa 51.600 kr. 
Räkningar i början bl.a. SVERAK gör att kassan är ca. 42 000. 

 

Christina  

5 Inkomna/utgående/Medlemsansökan  

 Medlemsvärvning 
Beslut att medverka i SVERAKs medlemsvärvning. 

 Rutiner för betalningen SVERAK/ALFA  
Christina bevakar att det är tydligt vad som är vad. 

 Kontaktpersoner för de nya medlemmarna 
Ditte skapa ett standard mail och är tillsvidare kontaktperson. 
Jotta vill påverka det ”tekniska” för uppdatering på hemsidan. 

 

Christina/Helena 
 
 
 
 
 



 Ditte ansvarar för att formulera ett brev, skickar ut förslag till 
styrelsens för feedback. 

6 Årsmöte SVERAK 
Ska vi skicka representant i år? 

 Nej, men vi kollar vilka motioner som kommer in. 

 

7 Genomgång av medlemsbrev 
Aktuellt medlemsbrev i kallelsen  

 se punkt 5 
Brev till SVERAK från ARCCA, se bifogad fil 

 För kännedom till styrelsen ang. avstängning. 

 

8 Stadgar 
Den stora genomgången av stadgarna som delgavs samtliga medlemmar och 
diskuterades på möte 2017 antogs 2018 på årsmötet. På innevarande år 
årsmöte uppmärksammades att det fanns flera felaktigheter trots detta. 

 Jotta, Ditte och Helena bildar en arbetsgrupp och tittar på en 
uppdatering. Ditte ger förslag på tid att träffas. 

 

 

9 Aktiviteter i klubben 
Bekräfta medlemsfunktioner 
Avelssekreterare: Kerstin Knutsäter 
Kattungeförmedlare i SVERAK: Ditte Freudenthal 
Klubbvärdinnor: Ditte Freudenthal & Siw Nordlund 
Utställningssekreterare: Siw Nordlund 
Webbansvarig: Johanna Grebner 

 Diskussion angående vart titlar ska skickas, alla titlar som inte går 
med automatik Alldin=svenska utställningar skickas till sekreterare. 
Jotta har uppdaterar hemsidan. 
 

Andra aktiviteter under 2019 
Medlemsmöte aug – sep 
Kattens dag 1:a advent 
 

 

10 Övriga frågor 

 Samarbete med Web shop. 
Nej, vi avböjer samarbete www.katt4you.se 

 Avtackning av avgående revisor. 
Janne Kummeneje är avtackad efter lång och trogen tjänst. 
Övriga avgående funktionärer är redan avtackade. 

 Överlämning av handlingar? Dokumentation. 
Lena kollar med Karin om hon har något gammalt sparat som hon vill bli 
av med. 

 

Alla 

11 Nästa möte 
Hur fungerar SKYPE respektive telefonmöte bäst? 
Nästa möte vi telefon. 
18/2, 18/3 och 29/4 kl.19.00 

Alla 

12 Mötet avslutandes 
 

Lena 

 


