
 
 
Protokoll styrelsemöte Alfakatten 
Datum: 29/4 
Plats: Via Skype alt. hemma hos Jotta 
Tid: 19.00 
Kallade: Lena Nordström, Christina Ström, Helena Närefalk,  
 Ditte Freudenthal och Johanna Grebner 
Agenda: 

  ANSVAR 

1 Mötets öppnande Lena 

 Alla hälsas välkomna.      

2 Godkännande av dagordning 
Ok, tillägg övriga frågor Lena och Christina 

Alla  

3 Föregående protokoll 18/3 
godkändes och lades till handlingarna. 

Alla 

4 Ekonomi 
Faktura SVERAK. 
På kontot i nuläget 44 143 kr.  

Christina  

5 Inkomna/utgående/Medlemsansökan  
Nya medlemmar.  
Jotta checkar att alla nya medlemmar är med på medlemslistan. 
 
Kort information om styrelsen till nya medlemmar enl. Lenas förslag mail 
8/4. 
Ditte lägger till funktionärsfunktioner i välkomstbrevet, mailar ut för 
påseende. 

 
 
 
 
Lena 

6 SVERAK 
Mail ang. medlems utställningsanmälan. 
 
SVERAKs utskick till klubben: Stadgar och grundregler, Regler för 
utställning 2019, Regler för uppfödning och stambokföring 2019  
och ”Våra katter” utskick till klubben?  
För vem?  
Det känns onödigt med dessa utskick både ur miljö och 
ekonomiperspektivet eftersom information finns på Sveraks hemsida. 
”Våra Katter” att ta med vid propagandaverksamhet kanske? 
Ska vi väcka frågan i SVERAK att slopa dessa utskicka? 

Alla 
Helena 

7 Samarbete 
Fotograf Pelle Svensson – håller tummarna för samarbete längre fram. 

Helena 

8 Stadgar & Hemsida Ditte, Jotta 



Genomgång av förslag förändring stadgar. Små justeringar ska göras. 
Ditte reviderar och skickas ut det nya. Vi bokar ett nytt stadgemöte 
måndag 27/5 då alla kan närvara ”fysiskt”. 
Presentation av styrelsen och funktionärer till nya medlemmar.  
 
Vore roligt om alla medlemmar kunde göra en kort presentation som 
ligger på hemsidan. 
Vi i styrelsen börjar det som vi vill ha med är; foto, namn, ras, när man 
började med katt, aktiv utställare och/eller uppfödare. 
 
Arbetet med hemsidan går framåt, har pga. olika anledningar tagit sin tid. 

& Helena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ditte 

9 Aktiviteter i klubben 
Medlemsmöte i höst, datum beslutas 27/5. 
Kattens dag 

 

10 Övriga frågor 
Sista bokade mötet idag, agenda för vidare styrelsearbetet.  
”Fysisk” träff 27/5, då bokar vi datum för kommande möten och 
verksamhet. 
 
Lena informerar om en eventuell förändring poängfördelning på birma på 
Fife årsmöte 30 - 31/5. Lite märkligt är att Breeding ??? inte fått komma 
med synpunkter på detta. 
Alfa kommer att skicka synpunkter till SVERAKs styrelse om att en 
standardförändring skall göras innan poängfördelningen ändras. 
 

Alla 

11 Nästa möte 
Nästa möte måndag 27/5 preliminärtid 19.00. 

Alla 

12 Mötet avslutandes 
Tackar för mötet 

Lena 

 


