
 
 

Protokoll styrelsemöte i Alfakatten 
Datum:   2019-03-18 
Närvarande: Lena Nordström via Skype, Ditte Freudenthal via telefon och Skype, Johanna 
Grebner, Christina Ström och Helena Närefalk 
 
Agenda: 

  ANSVAR 

1 Mötets öppnande Lena 

 Alla hälsas välkomna  

2 Godkännande av dagordning 
OK. 

Alla  

3 Föregående protokoll 
Protokoll 2019-02-18 godkändes och lades till handlingarna. 

Alla 

4 Ekonomi 
Ca 44 000 på konto. Allt klart med övertagandet av våra konton, nu 
har Christina  (kassör) behörighet till Alfakattens konto. 

Christina  

5 Inkomna/utgående/Medlemsansökan  
Post;  
Loopia (hemsida)  
Loopia har tagit över domänen för vår hemsida efter SE.Direkt. 
Elisabet Kristensson (val SVERAK) 
Ett utskick till alla klubbar med presentation och att hon kandiderar 
till posten som vice ordförande. 
Patrik Svensson (fotograf). 
Information om fotografering på kattutställningar. Helena svarar 
Utskick medlemmar; Alfakatten informerar om GDPR och information 
om assistentskjortor 

Helena 

6 SVERAK 
Avbokat nybeställning av skjortor 
Lena och Ditte informerade vad de hört från SVERAKs årsmötet. Bland 
annat att motionen om inaktiva klubbar drogs och en del avgifter 
förändras.  

Alla 

7 Samarbete 
Lena har haft kontakt med Studiefrämjandet och planerar för ett 
studiebesök ev. innan sommar. Vad de kan erbjuda oss? 

Lena 

8 Stadgar & Hemsida 
Ditte och Siv har arbetat med hemsidan. Externa sidan på gång, Tina 
har gjort ett ”skelett”, Ditte skickar ut texten till styrelsen för 
kommentarer. 
Stadgemöte 28/4 16.00 hos Jotta, vi måste ändra tid för mötet för att 

Ditte 
 
 
 
Ditte, Jotta, 



övriga i styrelsen ska ha chans att kommentera ny text på 
styrelsemötet 29/4. Utskick senast i mitten av v. 17. 

Helena 

9 Aktiviteter i klubben 
Medlemsmöte 
Kattens dag 

 

10 Övriga frågor 
Bekräfta adress för hyra för årsmötes lokalen. Christina och Jotta. 
 
FB sidan för klubbmedlemmar i SVERAK känns inaktuell, både 
Christina och Lena uppdaterar Alfas uppgifter. De informerar om FB 
vid nästa möte. 

Alla 

11 Nästa möte 
Telefonmöte 
29/4 Skype + hemma hos Jotta 

Alla 

12 Mötet avslutandes 
Tackar för mötet 
 
Helena skrev protokoll 

Lena 

 


