
 
 
Protokoll styrelsemöte i Alfakatten  
Datum: måndag 13 januari 2020 
Plats: via Skype eller hos Johanna 
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 
 

Alla  

3 Föregående protokoll 2019 11 25 godkändes och lades till handlingarna. 
 

Alla 

4 Ekonomi 
I kassan 52.278 

Christina  

5 Inkomna/utgående/Medlemsansökan  
Till medlemmar; 
Inbjudan föreläsning (med info om årsmöte samma dag) 
Info om medlemsavgift, påminnelse om föreläsning – Christina 
Sveraks utskick nr 5, påminnelse om medlemsavgift och föreläsning 
Brev från Kerstin Knutsäter att hon avsäger sig uppdraget som 
avelssekreterare. Ditte övertar uppdraget. 

Helena 

6 SVERAK 
Anmälan årsmöte Helena problem med inlogg. Löste sig vid lite noggrannare 
läsning. 
Brev från SVERAKs valberedning. Som vill ha en dialog inför årsmötet. 
Vi lämnar  två förslag för ordförande posten, Heléne Lis och Malin Sundqvist. 

Alla 
 
 
 
Helena 

7 Samarbete 
Många klubbar skickade positiv respons på inbjudan. 
Många anmälningar till föreläsningen, 47 varav 11 våra medlemmar. 

 

8 Stadgar & Hemsida 
Info till hemsidan årets katt. 
Vi lägger upp alla handlingar på  hemsidan. 

Ditte, Jotta & 
Helena 

9 Aktiviteter i klubben 
Verksamhetsplan måste skrivas och skickas ut. 
Årsmöte – checka vad som måste göras och vem som ansvarar. 
Ditte kollar lokalen och ansvarar för inköp kaffe mm. 
Ser över möjligheterna att äta för medlemmar som vill äta något efter 
årsmötet. Gör ett utskick till alla  medlemmar. 

 
 
 
 
 
Ditte 



Kolla att alla handlingar är ok. Dagordning, årsberättelse, ekonomirapport. 
Planer framåt.  
Alla handlingar ska vara klara och skickas ut senast 15/1, Helenas ansvar 
Eftersom vi nu har swish finns möjlighet att betala på plats. 
Föreläsning – nuläge, att göra - vad och ansvar. 
Vem tar hand om Dagny – Ditte 2500 +resa i ersättning. 
Vi beslutade att endast ha med bilder på katter under föreläsningen. Dagny 
menar att hon har tillräckligt tydliga bilder som underlag för denna 
föreläsning. 

 
 
Helena 
Christina 
 
 
Ditte 

10 Övriga frågor 
Hur många nya medlemmar har betalt medlemsavgift. Nu har 13 årets nya 
medlemmar betalt in medlemsavgift, lite få. En medlem har meddelat 
utträde. Christina skickar ut påminnelse och att vi  uppskattar medlem 
meddelar om man har för avsikt att sluta i klubben. 
 

Alla 

11 Nästa möte 
Beslutas på årsmöte 

Alla 

12 Mötet avslutandes 
Tackar för mötet 

Lena 

  
 


