
 

Styrelsemöte Protokoll nr 9–2022 

Föreningens namn ALFAKATTEN 
 

Organisationsnummer 822401–3933  

Datum 2022- 10-31  

Plats Digitalt möte  

Namn på närvarande 
styrelsemedlemmar 

Ordförande 
Kassör 
Sekreterare 
Ledamot 
Ledamot 

Siv Nordlund 
Christina Olsson Ström 
Helena Närefalk 
Ditte Freudenthal 
Johanna Grebner 

 
 
1. Mötets öppnande 
Siv Nordlund öppnar mötet. 
 
2. Godkännande av dagordning 
Beslutades att godkänna dagordningen. 
 
3. Föregående protokoll 
Beslutades att godkänna och lägga protokoll nr 8 till handlingarna. 
 
4. Ekonomi 
På kontot idag ca 49 500 kr. 
 
5. Inkommande/ utgående post 
 
6. Medlemsärende 
Mira Wångdahl har fått stamnamn SE*Mirastar godkänt. 
 
7. SVERAK 
Cirkulär 3/22 och halvårsrapport (09.20). 
Styrelsemötesprotokoll 5/22 (09.30). 
Inbjudan pilotutbildning nr 2 av Uppfödarettan (10.05). 
Kontaktperson SVERAK:s styrelse (10.21). 
 
 



8. Hemsida och FB-sida 
Hemsidan och FB- sidan uppdateras kontinuerligt nytt är bland annat ”Saknad katt”. 
 
9. Aktiviteter i klubben 
Kattens Dag 
Beslutades att inte anordna arrangemang på Kattens Dag p.g.a. bristande intresse från 
medlemmar att delta. 
 
Årsmöte  
Förslag att hyra lokal i Huddinge folketshus för att medlemmar ska kunna delta fysiskt eller 
digitalt via Zoom. 
Beslutades att Johanna Grebner och Ditte Freudenthal undersöker dessa möjligheter till en rimlig 
kostnad för klubben. 
Datum och tid för årsmöte meddelas när lämplig lokal är bokad. 
 
Adventsfika 
Återuppta traditionen med adventsfika, nu digitalt. 
Beslutades att bjuda in till Adventsfika 2: a advent, 4/12 kl.16.00. 
 
10. Övriga frågor 
Uppfödarettan - Sandra Hoffman har lämnat rapporterat från pilotutbildningen Uppfödarettan. 
 
Uppfödarettan - Inbjudan Pilotutbildning nr 2, Ditte Freudenthal (reserv till pilotutbildning nr 1) 
är anmäld och har påbörjat utbildningen. 
 
Motioner till SVERAK ska vara inne senast 2022 12 01.  
Beslutades att i utskick informera möjligheten för medlemmarna att ge styrelsen förslag på 
motioner till SVERAK:s årsmöte.  
 
ID – registrering  
Ny lag fr.o.m. 1/1 - 23 att registrera till Jordbruksverket. 
Beslutades att i utskick informera om denna nya lag. 
 
Saknad katt, en ny funktion hos SVERAK.  
Rekommendationerna är att lägga in bild på sin katt på www.minakatter.sverak.se 
Beslutades i utskick informera om funktionen. 
 
Beslutades att Helena Närefalk ansvarar för utskick med ovanstående punkter samt en 
påminnelse om att det snart är dags att betala in medlemsavgift för 2023. 
 
SVERAKs avstängningslista – Hur sak den publiceras. 
På uppdrag från SVERAK till klubbarnas styrelse. 

http://www.minakatter.sverak.se/


Beslutades att Siv Nordlund meddelar SVERAK vår synpunkt. Att vi anser informationen om 
avstängningar av SVERAK medlemmar ska vara offentlig, förslagsvis via en sökfunktion på 
SVERAK:s hemsidan. 
 
Julhälsning i Våra Katter senast 2022-11-05. 
Beslutades att ha en julhälsnings annons i Våra Katter, Siv Nordlund ansvarar. 
 
En ny mailadress för kommunikation kring certifiering av uppfödare. 
Beslutades att Johanna Grebner skapar mailadress för detta ändamål. 
 
Ordförandekonferens 
Siv Nordlund och Christina Olsson Ström återgav information från ordförandekonferensen. 
Styrelsen diskuterade vidare kring informationen. 
 
11. Nästa möte 
Tisdag 29/11 kl.19.00, tisdag 10/1 2023. 
 
12. Mötets avslutande 
Siv Nordlund avslutar mötet och tackar för idel öra. 


