
 
 
Protokoll styrelsemöte i Alfakatten 
 
Datum: 26/8 
Plats: Hemma hos Jotta eller Skype 
Tid: kl. 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 
 

Alla  

3 Föregående protokoll 2019 05 27 
Godkändes och lades till handlingarna. 

Alla 

4 Ekonomi 
I kassan idag 41 743,54. 
 

Christina  

5 Inkomna/utgående/Medlemsansökan  
Utskick till alla medlemmar: 
18/7 kallelse till medlemsmöte, förslag reviderade stadgar 
17/8 se ovan nya medlemmar har tillkommit, info från Studiefrämjandet 
 

Helena 

6 SVERAK 
Information om uträkning årets katt. Bifogar i separat mail. 

Alla 

7 Samarbete 
Hur går vi vidare? Samarbete med studiefrämjandet. 
Lena har ännu inte varit i kontakt med Studiefrämjandet.  
Ett förslag  färger & mönster. Förslag på föreläsare Dagny Dicken. Lena tar 
kontakt med Dagny och hör efter hennes möjligheter under hösten. Ditte tar 
kontakt med Studiefrämjandet.  

 

8 
 
 

Stadgar & Hemsida 
Förslag reviderade stadgar klart, Ditte snyggar till layout till medlemsmötet. 
 
Hemsidan, Ditte går igenom layouten och ska finjustera det sista så det är 
klart till medlemsmötet.  
Vem gör uppdateringar? 
Helena – protokoll 
Ditte – aktiviteter 
Christina – nya medlemmar och maillista 

Ditte, Jotta & 
Helena 



Jotta – månadens bild 
Lena –”nyheter” 
 
Hemsidemöte – Ditte, Jotta och Tina innan medlemsmöte. 
 
Presentation av styrelsen på hemsidan. Beslut att den ska ligga på 
internsidan. 

9 Aktiviteter i klubben 
Helena skickar ut påminnelse till medlemsmötet med anmäla om man 
kommer eller inte. Efter mötet finns möjlighet till enklare förtäring till 
självkostnads pris 55 kr. www.folkesevent.se/konferens   (Gula Rummet) 
Ost ost/skinka te eller kaffe, även det måste anmälas. 
 
Medlemsmöte 
-presentation av klubben 
- hemsidan 
- kommande aktiviteter – Kattens dag 1/12. Ditte kollar med Anna Arkens 
Zoo och checkar läget. 
- reviderade stadgar – ska klubbas första gången. 
- Info paragraf 16 
 
Inga förslag har kommit ifrån medlemmar. 
 
 

 

10 Övriga frågor 
Klubbens FB, hur ska den forumkanalen användas?   
Oförändrat öppen sida men lite mer aktiv. Christina lägger upp nyheter. 
 
Mat på medlemsmötet? Till självkostnadspris. 
 
Avelssekreterare? Ofullständigt/felaktigt ifyllda blanketter. Hur ska vi nå ut 
till medlemmar? 
Tydlig information på hemsidan. Hur man hittar informationen på SVERAKs 
hemsida och instruktionerna ska följas. Vi ev. Tveksamheter kontakta 
avelssekreterare vi mail eller telefon. Är blanketten fel ifyllt så drar 
registreringen ut på tiden. 
 
Agenda höstens möte. Måndag 30/9, 28/10, 25/11   13/1  
 
Boka datum för årsmöte 1/2 
Informera valberedningen om årsmöte . 
 

Alla 

11 Nästa möte 
Måndag 3/9 kl.19.00. Hemma hos Jotta eller via Skype. 
 

Alla 

12 Mötet avslutandes 
Tackar för mötet 

Lena 

  
 

http://www.folkesevent.se/konferens

