
Ordförande har ordet! 

 

Jag har nu suttit som ordförande i drygt tre månader, tänk vad tiden går. 

Vi har haft två styrelsemöten, ett där vi alla träffades och det senaste mötet via telefon. Styrelseprotokollen kommer 

läggas ut på hemsidan. 

 

För er som inte vet vem jag är så kan jag presentera mig lite kort. 

Jag heter Siv Nordlund har varit med i klubben sedan 2006, då jag köpte min första katt en rödtabby Birma.  

Har även tidigare suttit med i styrelse. 

 

Först vill jag hälsa alla nya medlemmar välkomna till Alfakatten, vi har fått sex nya medlemmar i skrivande stund. 

Alltid roligt när det kommer nya medlemmar. Du/ni får gärna meddela klubben vad du har för kattras/kattraser, samt en 

liten presentation av dig. 

Som ny medlem får du ett välkomstbrev med en liten presentation av oss i styrelsen. 

 

Vi, Alfakatten, hade årsmöte lördagen den 1 februari 2020, där jag blev vald till ordförande. Jag tackar för förtroendet. 

Ska bli roligt och spännande att tillsammans med styrelsen fortsätta att driva Alfakatten. 
 

Efter årsmötet hade vi en föreläsning av Dagny Dickens som pratade om färg och mönster.  Klubben hade mejlat ur 

inbjudan till andra kattklubbar om denna föreläsning. Intresset var stort, många kom och lyssnade, klubben bjöd på 

kaffe och bulle. 

 

Vi har tänkt att under 2020 ha fler föreläsningar. Många spännande ämnen från avel till sjukdomar. Klubben kommer 

även att delta på Kattens dag som alltid är första advent i år den 29 november. 

Finns så mycket som vi kattägare kan lära oss eller lära varandra. Dela med oss, vi har olika erfarenhet. 

 

Men som alla vet så har alla evenemang och träffar ställts in på grund av Covid 19. 

Alfakatten kommer igen nästa år med våra föreläsningar. 

Blir de bättre till hösten så vem vet vi kanske kan ha en klubbträff. 

 

Vi mejlade ut om ett motionsmöte som klubben skulle ha den 9 mars, för att gå igenom SVERAKS årsmöteshandlingar. 

Lokal var inte bestämt då vi inte visste hur många som skulle komma, inte heller om de gick att delta via Skype. 

Vi blev 6 stycken på mötet, vi bad att få in synpunkter skriftligen från medlemmar som inte kunde närvara på mötet. 

Två ledamöter samt två åhörare hade klubben anmält att delta på SVERAKS årsmöte helgen 21-22 mars.  
Även detta möte blev inställt, Helena klubbens sekreterare var uppkopplad och deltog på årsmötet vi länk. 

Gick att följa årsmötet på facebook för oss som var hemma. 

Helena gjorde anteckningar från mötet som vi kommer publicera på hemsidan. Klubben har tidigare, 4 april, mejlat ut 

en länk till protokollet från SVERAKS årsmötet. 
 

De är de om har hänt de första Q-talet 2020. 

Va rädda om varandra, tvätta händerna och var hemma om du känner dig lite vissen. 

Så kommer vi alla att klara oss ur detta. 

 

Alfakatten är en klubb att trivas i och alla ska ha roligt. 

 

Har du idéer eller frågor högt som lågt så hör av dig till styrelse@alfakatten.se 
 

Siv 

ordförande 
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