
 

 

 

 

 

 

Tack för 2020 

 

Spännande och roligt att vara ny ordförande i Alfakatten. 

Ja då har det gått ett år till i Alfakattens historia, den aktiva klubben där vi har roligt. 

Har varit lite konstigt år, vi i styrelsen har endast träffas fysiskt i början på året.  

Sedan har vi våra möten skett digitalt, alla sitter i sina hem och möts, kommer säkert även bli 

så under nästa år. De som är roligt med dessa möten att vi får se varandras katter ibland som 

kommer klivande på tangentborden eller framför skärmen. 

Ingen hade väl tänkt eller visste hur detta år skulle bli. Lite utmaning har de varit med de 

digitala mötena.  

Själv slutade jag efter 38 år på Finansbolag, där jag hade räknat fram leasinghyror, 

förmånsvärden, bruttolöneavdrag och annat som hör till leasingbilar.  

Så det här med digitala möten var lite som en svart fläck för mig. Bara att lära sig. 

 

Vi kallade till ett medlemsmöte i början av mars, ett motionsmöte med genomgång av 

SVERAKs årsmöteshandlingar och motioner. Då vi inte visste hur stort intresset skulle bli 

avvaktade vi med lokal. Var inte många som anmälde sig, nästan lika dålig respons som den 

förra styrelsen hade på sitt medlemsmöte. Visade sig att de var två medlemmar som anmälde 

sig till möte, så vi beslutade att vi träffas hemma hos mig, ordförande. De medlemmar som 

inte fysiskt kunde närvara bad vi mejla in sina synpunkter.   

 

Sedan slog Covid 19 till och alla fysiska möten och kattutställningar upphörde i ett nafs. 

 

Alfakatten var med i SVERAKs värvningskampanj under 2019 38 % av de värvade 

medlemmarna stannade kvar och betalade in medlemsavgiften för 2020.  

Såg att enligt SVERAK så var de 43 % som förnyade sitt medlemskap. 

 

Jag vill tacka alla medlemmar för det gångna året samt alla funktionärer i klubben för sitt 

engagemang.  

Roligt att Alfakatten växer. 28 nya medlemmar under året, totalt antal medlemmar vid årets 

slut var 49 stycken. Våra medlemmar ansöker om stamnamn och är flitiga kattuppfödare 10 

kullar registrerades under året. 

 

Om ni har någon fundering på balans och resultatrapporten eller något annat inför årsmötet så 

är det bara att höra av sig till styrelsen så svarar vi. 

 

Ha de bra så ses vi nästa år! 

 

Siv Nordlund 

ordförande 


