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Protokoll från SNRFs ÅRSMÖTE 2014-03-16 
 

Närvarande: 11 personer 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

 

§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
 Dagordningen lästes och godkändes. 
 

§ 3 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET 
 Till ordförande för mötet valdes Dagny Dickens. 
 

§ 4 VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET 
 Till sekreterare för mötet valdes Sirkka-Lisa Lundbergs. 
 

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
Röstlängden fastställdes till 8 röster för majoritetsbeslut. 
 

§ 6 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE 
 Till justerare och rösträknare valdes Marianne Johansson och Erica Särnå. 
 

§ 7 FRÅGA OM ÅRSMÖTET BLIVIT BEHÖRIGEN KALLAT 
 Fastslogs, att mötet hade blivit behörigen kallat. 
 

§ 8 STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE 
 Styrelsens årsberättelse lästes och lades till handlingarna. 
 

§ 9 EKONOMIRAPPORT 
Revisorn kommenterade ekonomirapporten för 2013. 

 

§ 10 REVISORERNAS ÅRSBERÄTTELSE 
Revisor Lena Alm läste upp revisionsberättelsen och förordade ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

§ 11 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 

§ 12 BESLUT OM STAMTAVLEAVGIFT 
 Beslutades om oförändrad avgift för ny stamtavla, d.v.s. 150 kr inkl. porto. 
 

§ 13 BESLUT OM STAMNAMNSAVGIFT 
 Beslutades om oförändrad avgift för nytt stamnamn, d.v.s. 500 kr inkl. stamnamnsbevis och porto. 
 

§ 14 BESLUT OM ÅRSAVGIFT FÖR  
- huvudmedlem 

 Beslutades behålla medlemsavgiften oförändrad, d.v.s. 250 kr per år för 2015 

 - familjemedlem 
 Beslutades om oförändrad medlemsavgift för familj, d.v.s. 300 kr per år för 2015 



 

 

 

bildad 1965 - ansluten till WCF 2010 
  

 
 - stödmedlem 
 Beslutades om oförändrad avgift för stödmedlem, d.v.s. 150 kr per år. 
 

§ 15 BESLUT OM NÄR TAGNA BESLUT SKA BÖRJA GÄLLA  
Beslutades bordlägga denna punkt och ta upp den i slutet av mötet. 
 

§ 16 VAL AV STYRELSE FÖR 2014: 
Efter att föregående punkt röstats igenom, blev styrelsesammansättning och mandatperioder enligt 
följande: 
- till vice ordförande  för 2 år omvaldes Alexandra Holmgren 
- till sekreterare  för 2 år omvaldes Sirkka-Liisa Lundbergs 
- till 2 ledamöter  för 2 år omvaldes Marianne Johansson och Erica Särnå 
- till revisor för 1 år omvaldes Lena Alm 
- till revisorssuppleant för 1 år omvaldes Pernilla Söderberg 

 

§ 17 VAL AV FIRMATECKNARE 
 Att teckna föreningens firma omvaldes ordförande Wiveca Fransson och kassör Maria Mattson var för sig. 
 

§ 18 FRÅGOR VÄCKTA AV STYRELSEN  
 1) Styrelsens motion nr 1 angående föreningens stadgar bifölls efter att en del smärre ändringar gjorts.   
 Beslutades, att de etiska riktlinjerna ska ligga i början av stadgehäftet.  
 
 2) Styrelsens motion nr 2 angående genomgripande uppdatering av stambokföringsreglementet bifölls efter 

en del ändringar.  
 

§ 19 FRÅGOR VÄCKTA AV ENSKILDA MEDLEMMAR  
Inga frågor hade väckts av enskilda medlemmar. 

 

§ 20 FRÅGOR VÄCKTA AV REVISORERNA 
 Inga frågor hade väckts av revisorerna. 
 

§ 21 VAL AV MATERIELFÖRVALTARE 
 Till posten som materielförvaltare omvaldes Louise Guézennec. 
 

§ 22 VAL AV KLUBBMÄSTARE  
 Till klubbmästare omvaldes Mona-Lill Karlsson. 
 

§ 23 VAL AV VALBEREDNING  
 Till valberedningen omvaldes Louise Guézennec, Pernilla Söderberg och Boel Jiremar-Hultén. Louise 

Guézennec är sammankallande. 
 

§ 24 ÖVRIGA FRÅGOR 
  Beslut om övriga avgifter: 
 - omregistrering av katt från annan förening: oförändrat 150 kr inkl. porto 
 - ändring i stamtavla: oförändrat 60 - 150 kr beroende på ändringen inkl. porto 
 - transfer: oförändrat gratis för kattunge under 6 månader, 100 kr för äldre katt samt vid utträde ur 

föreningen inkl. porto 
 - överföring av stamnamn från annat förbund: oförändrat 200 kr inkl. porto 
 - huskattbevis: oförändrat 60 kr inkl. porto 
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 Övriga val 
 - till redaktör för MästerKatten omvaldes Sirkka-Liisa Lundbergs  
 - till webbmaster omvaldes Wiveca Fransson  
 - till ansvarig utgivare omvaldes Wiveca Fransson  
 

§ 15 BESLUT OM NÄR TAGNA BESLUT SKA GÄLLA (bordlagd) 
 Beslutades, att de ändrade stadgarna och stambokföringsreglementet ska börja gälla från 1 juli 2014. 
 Båda dokumenten ska skickas till medlemmarna per post samt läggas ut på hemsidan. 
 

§ 25 MÖTETS AVSLUTANDE 
  Därmed var alla punkter avhandlade och ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 

 
 
 

Uppsala, 2014-03-16 
 

 
 
………………………………………………. …………………………………………..…………….. 
Dagny Dickens Sirkka-Liisa Lundbergs,  
mötesordförande  mötessekreterare 
 
 
 

Justeras: 
 
 
 

……………………………………………….. ……………………………………………………….. 
Marianne Johansson Erica Särnå 


