
 
 
Protokoll styrelsemöte i Alfakatten  
Datum: 2020.04.27 
Plats: Telefonmöte 
Tid: 19.00 
Kallade: Siv Nordlund, Christina Ström, Helena Närefalk,  
 Ditte Freudenthal och Johanna Grebner 
 
Agenda: 
 

  ANSVAR 

1 Mötets öppnande Siv 

 Alla hälsas hjärtligt välkomna 
 

 

2 Godkännande av dagordning  
 

Alla  

3 Föregående protokoll 2020.03.30 och lades till handlingarna. 
 

Alla 

4 Ekonomi 
På konto 42 223 kr. 
Klart med Nordea att Siv har nu behörighet till klubbens konto. 
Faktura från SVERAK för prenumerationsavgift Christina kollar med SVERAK 
för detta stämmer inte med tidigare information.  
 

Christina  

5 Inkomna/utgående/Medlemsansökan 
Utskick till alla medlemmar 2020.04.04 info. Om uppdaterad hemsida, 
SVERAKs info ang. Covid19. Eftersom det inkommit efterfrågan om rapport 
från årsmötet. Inför utskick skicka på påseende till styrelsen. 
Nya medlemmar, 8 nya medlemmar sen förra mötet. 
Kvar sen förra året 5 st /11st. 
Utskick till nya medlemmar. 
Lägg till styrelsens personliga presentationer. 
Medlemsnummer i utskick, hur ska vi göra. Medlemmarna kan själva hitta 
på ”Mina katter” för att säkerhetsställa att det blir korrekt. 
In-post medlemmar. 
Frågan om Coronavirus på katter, styrelsen har gett ett svar till medlemmen. 

Helena 

6 SVERAK 
Utskick nr 2/20 
Fel info i Våra katter. Helena skickar igen.                                   

Helena 

7 Samarbete 
Inget aktuellt för närvarande pga rådande omständigheter. 
Föreläsning vi FB, kan det vara ett alternativ i dessa tider. 

Alla 

8  Hemsida Alla 



Alla checkar hemsidan och har synpunkter till nästa styrelsemöte. Vi 
försöker få till ett möte där vi kan se bildskärmen vid förändringar ev. via 
teams. Vi skickar ut våra synpunkter innan möte så alla kan kolla vad de 
tycker senast måndag 25/5. Upprop till medlemmarna om de vill synas på 
hemsidan. 

9 Aktiviteter i klubben 
Medlemsmöte via FB, vi funderar på om vi kan göra någon digital aktivet   

Alla 

10 Övriga frågor 
FB sidan. Väcka liv i externa sidan?  
Kan vi göra en intern sida? Christina funderar och ger förslag. 
 
Rutiner för nya medlemmar, vem gör vad? Checklista?  
Ditte gör ett förslag på nästa möte rutin.  
Kan man göra en gemensam fil?  
Så här ser det ut nu; Christina lägger in nya medlemmar på hemsidan. 
Skickar till styrelsen. Ditte skickar välkomstbrev. Johanna uppdaterar 
maillistan. 
Vi checkar maillista ”alla” och alla verkar ligga kvar. 

 
Christina 
 
 
 
Ditte 
Johanna 

11 Nästa möte 
Mötesnumret läggs till på kallelsen. 
Nästa möte måndag 1/6 kl. 19.00 plats? 

Alla 

12 Mötet avslutandes 
Tackar för mötet 

Siv 

  
 


