
 

Styrelsemöte Protokoll nr 7-2021 

Föreningens namn ALFAKATTEN 
 

Organisationsnummer 822401-3933  

Datum 2021-05-24  

Plats Digitalt möte  

Namn på närvarande 
styrelsemedlemmar 

Ordförande 
Kassör 
Sekreterare 
Ledamot 
Ledamot 

Siv Nordlund 
Christina Olsson Ström 
Helena Närefalk 
Ditte Freudenthal 
Johanna Gebner 

 
 
1. Mötets öppnande 
Siv förklarar mötet öppnat hälsar alla välkomna. 
 
2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med några tillägg. 
 
3. Föregående protokoll nr 6 -2021 
Godkändes efter justering på några punkter och lades till handlingarna. 
 
4. Ekonomi 
Ca. 45 000 kr på kontot. 
 
5. Inkommande/ utgående post 
Information från Agria om världens största kattevent - Kattparaden (05-24).  
Information från Ylva Stockelberg om hennes nya bok (05-23).  
 
Utskick alla medlemmar (05-02) med bl.a. information om ”Kattjunta”, SVERAK cirkulär 2/21. 
Utskick inbjudan ”Kattjunta” (05-05) 
Utskick om stamnamn och uppfödardiplomering i SVERAK (05-07) 
Utskick länk digital ”Kattjunta” (05-11) 
 
6. Medlemsärende 
Två nya medlemmar och adressändring uppdateras på hemsidans medlemslista. 
 
7. SVERAK 
Inkommande 
Cirkulär 3/21 (05-06).  
Inbjudan till Presentation om nya uppfödarutbildningen (05-10). Ditte och Christina är anmälda att 
delta. 
 



Utgående 
 
8. Hemsida och FB-sida 
Uppdateras kontinuerligt 
Puffa för att delta i Agrias kattparad på FB på både interna och externa sidan.  
Ansvar Christina. 
 
9. Aktiviteter i klubben 
Kattjunta byter namn till Kattsnack med Alfa.  
Kattsnack med Alfa tisdag 8/6. Inbjudan mejlas ut ca 1 vecka innan.  
Ansvar Siv. 
 
Klubbmästerskap.  
Beslut att inte arrangera något klubbmästerskap pga. att för få medlemmar har visat intresse för 
evenemanget.  
 
Föreläsning i höst. Förslag på föreläsare. 
Varför gör katten så – beteende, Hanna Klinkenberg en första kontakt tas för att undersöka hennes 
möjligheter att föreläsa via Zoom. 
Ansvar Ditte 
 
Fler förslag på föreläsare. 
Avel och genetik med Ylva Stockelberg. Kattsex med Mari-Louise Almbjelke. Färger, färgbestämning 
med Anette Thoren Hage. Fler förslag, tänk till nästa möte.  
Ansvar alla. 
 
10. Övriga frågor 
Allmän information till alla medlemmar ska skickas med info@alfakatten.se  som avsändare, en 
gemensam mailbox skapas. Ansvar Johanna 
 
Nytt from 19/5 är att det nu är möjligt för uppfödare att stambokföra kullar själva online. Vi måste 
informera alla medlemmar om detta. Dels genom mail till alla medlemmar och en uppdatering av 
hemsidan.  
Ansvar Ditte och Helena 
 
11. Nästa möte 
Måndag 21/6 18.30  
 
12. Mötets avslutande 
Siv avslutar mötet och tackar för deltagande. 
 

 
 

Protokollförare 
Helena Närefalk 

mailto:info@alfakatten.se

