
 

 
Protokoll  ÅRSMÖTE – Alfakatten.    Lördagen den 12:e januari 2019 
 

1. Upprop och fastställande av dagordning och röstberättigade. 
Dagordningen godkändes och fastställdes, 10 röstberättigade medlemmar närvarande. 
 

2. Val av mötesordförande. 
Gunnar Stagnelid valdes till årsmötets ordförande. 
 

3. Val av sekreterare. 
Helena Närefalk valdes till årsmötets sekreterare. 
 

4. Val av justerare samt rösträknare. 
Berit Stagnelid och Siw Nordlund valdes till justerare och rösträknare. 

 

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. 
Ja. 
 

6. Alfakattens verksamhetsberättelse. 
Godkändes, med en rättelse av datum för kattens dag som ska vara 2 december. 
 

7. Revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning. 
Godkändes. Christina Ström tar kontakt med Lena Jerringe för att få originalhandling. 
 

8. Fråga om ansvarsfrihet. 
Beslöts enligt revisorns förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 

9. Beslut om avgifter och arvoden. 
Oförändrat. Medlemsavgift 400kr, familjemedlem 200kr, Våra Katter (SVERAK) 
120kr/hushåll.  Styrelsen förfogar fritt över 5000kr. 

 

10. Val av styrelse: 

a. Val av kassör för två år. 

Christina Ström valdes till kassör. 

b. Val av sekreterare för två år 

Helena Närefalk valdes till sekreterare. 

c. Fyllnadsval av ledamot för ett år. – har blivit fel tidigare något år 

Johanna Grebner valdes till ledamot 1 år. 

d. Val av ledamot för två år. 

Ditte Freudenthal valdes till ledamot 2 år. 

 

11. Val av revisor samt revisorsuppleant. 
Berit Stagnelid valdes till revisor. 
Tina Laine valdes till revisorssuppleant. 
 

12. Val av valberedning. 
Gunnar Stagnelid valdes till valberedning. 
 

13. Frågor väckta av styrelse och revisor 
Inga frågor väckta. 
 

14. Frågor väckta av enskild medlem. 
Inga frågor väckta. 

  



 

 
15. Övriga frågor 

Uppdatering av hemsidan. 
Det behövs en rensning och uppdatering, detta är inte ännu gjort trots tidigare beslut. 
Om vi vill ha fler medlemmar är det viktigt med aktuell information. Årsmötet gav Siw 
och Ditte i uppdrag att se över hemsidan i 3 steg, klart senast 31/5. 
1. Information till eventuella nya medlemmar (klart februari) 
2. Hela externa sidan. 
3. Hela interna sidan. 
 

GDPR 
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utforma ett välkomstbrev till nya medlemmar, i 

detta ska även information om GDPR ingå. Alla medlemmar måste godkänna GDPR innan 

vissa uppgifter får publiceras på hemsidan, styrelsen ser även över detta. 

Se över stadgarna 
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att se över stadgarna och lägga fram förslag till nästa 
medlemsmöte. Alla medlemmars synpunkter är viktiga, så medlemmar kan maila förslag 
till förändring till styrelsen. 
 

Publicering av protokoll 
Fråga väckt om protokoll från styrelsemöten ska publiceras. De är ibland otydliga om 
man inte har bakgrundsinformation.  
Årsmötet beslutade att publicera alla protokoll, det är viktigt med en öppenhet. 
Medlemmar kan kontakta styrelsen om de vill ha en tydligare förklaring. 
 

Övriga funktionärer 
Diskussion kring om den punkten ska vara i eller utanför årsmötet? Samt en diskussion 
kring vilka funktionärsposter som ska vara kvar/behövs. 
Vi gick igenom funktionärslistan, se längst ner i protokollet. 

 

16. Presentation av Årets Katt inom Alfakatten 
Diplom delades ut till närvarande kattägare. Resultat se bifogad lista. 
 

17. Avslutning av möte 
Mötets ordförande avslutade mötet. 
 
Vid protokollet:                                                            Mötesordförande: 
 
 
Helena Närefalk                                                            Gunnar Stagnelid 
 
Justeras:                                                                         Justeras: 
 
 
Berit Stagnelid                                                              Siw Nordlund  

 

 
På övriga funktionärsposter finns följande personer: 

Utställningsekreterare: Siw Nordlund 
Avelssekreterare: Kerstin Knutsäter 
Materialförvaltare: Utgått 

Klubbvärdinnor: Ditte Freudenthal samt Siw Nordlund 
Utställningsansvarig: Vakant (verksamhetsår 2019) 
Sekreteriatsansvarig: Ditte Freudenthal 
Prisrumsansvarig: Vakant (verksamhetsår 2019) 
Kattungeförmedlare: Ditte Freudenthal 
Webbansvarig: Johanna Grebner 


