
 
 
Protokoll styrelsemöte i Alfakatten  
Datum: 2020.03.30 
Plats: Telefonmöte 
Tid: 19.00 
Närvarande: Siv Nordlund, Christina 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 02 03, godkändes och lades till handlingarna. 
 

Alla 

4 Ekonomi 
På kontot nu ca. 44 000.  Ännu inte klart med övertagande av konto, Nordea 
saknade information, som de nu har fått. 
Vi har upptäckt gammal information ex. telefonnummer, hur/går det att 
ändra? 
Christina kollar att vi har rätt uppgifter hos skattemyndigheterna. 

Christina  

5 Inkomna/utgående/Medlemsansökan 
Utskick till alla medlemmar 2020.03.14 med bland annat Cirkulär 1/20 
2 nya medlemmar via SVERAK, ligger nu med på medlemslistan. 

Helena 

6 SVERAK 
Rapport från SVERAKs årsmöte 
Utskick till medlemmar om årsmötet – Helena 
Eftersom det nu är möjligt att följa årsmötet vi FB och protokollet är 
publicerat på SVERAKs hemsida så beslutade det räcker som information till 
medlemmarna. Helena gör utskick. 

Helena 

7 Samarbete 
Tankar kring att anordna Kattensdag tillsammans med annan klubb, dels 
eftersom vi vill fixa ny lokal och för att nå ut till fler. 

Alla 

8  Hemsida 
Årets Alfakatten med bilder. Lite knas med bilderna på hemsidan, Christina 
kollar vad som hänt. 
Presentationer medlemmar, hur går det? Dåligt med respons kan vi lägga till 
något infon till nya medlemmar, vilken kattras de har.  
Justering och genomgång av hemsidan, svårt på mötet. 
Alla checkar hemsidan och har synpunkter till nästa styrelsemöte. 
 

 



9 Aktiviteter i klubben 
Föreläsningar till hösten? På grund av Covid 19 så känns det svårt att boka 
upp något i dagsläget. Vi får se längre fram. 
 
Förslag på förföreläsningar hösten 2020 eller våren 2021 
FIP - Anna-Lena Berg, Avel (helg) – Ulrika Olsson, Dagny en gång till 
Parasiter – Cecilia Alsmark, Diabetes – SVA, Susanne Hellman, Foder –  
 
Vi måste i god tid kontakta Agria för sponsring, de vill också ha tid för att 
informera om sina produkter. 
 

Alla 

10 Övriga frågor 
Avtackning — Helena fixar kort och presentkort interflora till Kerstin som 
skickas med ”snigelpost”. 
 Johanna & Christina fixar presentkort till Lena digitalt. 

 

11 Nästa möte 
Nästa möte måndag 27/4 19.00, måndag 1/6 19.00 

Alla 

12 Mötet avslutandes 
Tackar för mötet 

Siv 

  
 


