
 
 
Protokoll styrelsemöte i Alfakatten  
Datum: måndag 3 februari 2020 
Plats: hos Johanna 
Tid: 19.00 
Närvarande: Siv Nordlund, Christina Olsson Ström, Helena Närefalk,  
       Ditte Freudenthal och Johanna Grebner 
 
Agenda: 
 

  ANSVAR 

1 Mötets öppnande Siv 

 Alla hälsas välkomna 
 

 

2 Godkännande av dagordning 
Ok, tillägg övriga frågor  
 

Alla  

3 Föregående protokoll 2020-01-13 godkändes efter en justering under punkt 
10 och lades till handlingarna. 
 

 

4 Ekonomi 
På kontot nu ca. 50 000, kostnader kring föreläsningen inte helt klart. Vi 
räknar med en liten vinst. 
 

Christina  

5 Post Inkomna/utgående/Medlemsansökan  
Utskick till medlemmar – årsmöteshandlingar (Helena). 
Påminnelse om medlemsavgift (Christina). 
Macka på årsmöte (Ditte). 
Ny medlem Mia Ekholm, välkomstbrev (Ditte). 
 
Brev från SVERAKs  från valberedningen att de kontaktar Heléne Lis, Malin 
Sundqvist som är Alfakattens förslag till ordförande. 
 
Nu plockas de medlemmar som inte betalt medlemsavgift för i år bort (7 st) 
för närvarande har vi 21 medlemmar. Christina skickar medlemslista till Ditte 
och Johanna som uppdaterar hemsida och maillista.  
 

Helena 

6 SVERAK 
SVERAKs årsmöte; Ditte och Helena anmälda som delegater och Christina 
som åhörare (paket 4 kaffe och lunch lördag och söndag 592 kr). 
Siv undersöker om hon kan anmäla sig som åhörare. 
 
Helena anmäler våra nya funktionärer (ordförande, avelssekreterare) till 
SVERAK. 
 

Alla 



7 Samarbete 
Lokalen för årsmöte och föreläsning tycker vi fungerade bra, under 
föreläsningen var vi 42 och vi kunde få plats med fler. Vi fortsätter gärna 
samarbetet med Studiefrämjandet  och kollar hur många personer som är 
tillåtet i lokalen. 
 

 

8 Hemsida 
Info till hemsidan; nya stadgarna, nya funktionärer har Ditte lagt upp. 
 
Workshop för styrelsen – lägga upp på hemsidan. Ditte håller kurs onsdag 
26/2 kl. 15.00 hos Ditte. Detta för att alla ska kunna hantera och lägga in ny 
information inom det egna ansvarsområdet. Alla ska ta med dator och ha 
koll på lösenord.  
 
Lösenordet ska ändras det gör Tina Laine. Så fort det är klart ska nya lösen ut 
till medlemmarna. Kan ”Komihåg2020” fungera 
 

 

9 Aktiviteter i klubben 
Årsmötet, gick fort och inga övriga frågor att diskutera. Bara två medlemmar 
utan något uppdrag i klubben var med. Det är tråkigt att inte fler 
medlemmar väljer att komma, vi hade en förhoppning att föreläsningen 
skulle locka. 
Vi gör så mycket vi kan. Presentation på hemsidan som vi pratat om är en 
väg att ”lära känna” varandra. Dags att ta tag i det igen, vi funderar vidare 
på hur vi kan få medlemmarna att presentera sig och sin katt. 
Siv gör sin presentation. 
 
Föreläsningen fungerade bra, fin och positiv respons från deltagarna.  Sista 
delen var på hög nivå och utanför våra temaområden. Tyvärr så var det lite 
brist i kommunikationen då Dagny Dickens hade förväntats sig katter på 
plats. Vi har inte heller hennes kostnader riktigt klara arvode? Taxi ca 1 200.  
Christina och Dagny håller kontakt. 
 

Alla 

10 Övriga frågor 
Mail adresser, hur funkar det? Går det att få sekreterare@alfakatten som 
avsändare (Helena). Johanna har sammanställt en lista på alla mailadresser, 
vi kan fixa till det när vi träffas den 26/2. 
 
Finns det ev. någon dokumentation eller annat som Lena behöver lämna 
över? Inventarie lista. – Helena mailar Lena. 
 
Valberedning?, tar vi upp efter sommaren. 
 
Avtackning? Beslutar att ge presentkort 300 kr till Kerstin  och 500 kr till 
Lena – Christina och Johanna.  
Kort till Kerstin -  Helena. 
 
Firmateckning, ordnas direkt efter årsmötesprotokollet är helt klart och 
justerats – Christina och Siv 
 
Har hemside företaget rätt adress Lena J har fått faktura. Christina mailar 

Alla 



företagen och gör adressändring. Johanna kollar att våra ”digitala företag” 
har korrekta uppgifter. 
 
Tänka till om medlemsmöte/ föreläsning i vår eller höst. 
Tema föreläsning, kattens tarmparasiter Cecilia Ahlsmark SVA halvdag. 
Ulrika Olson – heldag. 
 
Motionsmöte  måndag 9/3 hemma hos Siv. Kl.19.00. Vi räknar med att 
handlingarna till SVERAKs årsmöte är klara då. 

11 Nästa möte 
Agenda vårens möte 
Måndag 30/3 hos Christina. Kl. 19.00 
 

Alla 

12 Mötet avslutandes 
 

Siv 

  
 


