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Protokoll fört vid SNRFs ÅRSMÖTE 2017-02-25 
Länsförsäkringars huvudkontor 

Fyrisborgsgatan 4, Uppsala 
 

Närvarande: 10 personer enligt närvarolista 
 

 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
 SNRFs ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat 
 
§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 
 Dagordningen godkändes  
 
§ 3 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET 
 Dagny Dickens valdes enhälligt till ordförande för årsmötet 
 
§4  VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET 
 Sirkka-Liisa Lundbergs valdes till sekreterare för årsmötet 
 
§ 5 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
 Röstlängdes räknades till 10 personer, dvs 6 röster för majoritetsbeslut. 
 
§ 6 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE 
 Till justeringsmän tillika rösträknade valdes Maria Mattsson och Alexandra Holmgren 
 
§ 7 FRÅGA OM ÅRSMÖTET BLIVIT BEHÖRIGEN KALLAT. 
 Fastslogs att mötet blivit behörigen kallat. 
 
§ 8 STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE 
 Verksamhetsberättelsen för 2016 presenterades av föreningens sekreterare. Justeringar gjordes i 

kapitel om Avel, Uppfödning. Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelsen efter gjorda 
ändringar.  

 
§ 9 EKONOMIRAPPORT 
 Kassören presenterade den ekonomiska berättelsen. Årsmötet beslutade godkänna 

ekonomirapporten. 
 
§ 10 REVISORERNAS ÅRSBERÄTTELSE 
 Revisionsberättelsen presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade godkänna revisionsberättelsen. 
 
§ 11 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
 Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 
§ 12 BESLUT OM STAMBOKSAVGIFT 
 Årsmötet beslutade om höjning av stamboksavgiften till 175 kr.  
 
§ 13 BESLUT OM STAMNAMNSAVGIFT 
 Årsmötet beslutade om oförändrad avgift för nytt stamnamn, dvs 750 kr. 
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§14 BESLUT OM ÅRSAVGIFT FÖR 2018 
 Årsmötet beslutade att alla årsavgifter ska vara oförändrade, dvs 
 - huvudmedlem 300 kr 
 - hel familj inkl. huvudmedlem 325 kr 
 - stödmedlem  150 kr 
 - kattungeköpare "prova-på-medlemskap" 75 kr 
 
§ 15 BESLUT OM ÖVRIGA AVGIFTER 
 Årsmötet beslutade om enligt följande: 
 - omregistrering höjning till 175 kr 
 - alla transfer oavsett ändamål 100 kr 
 - överföring av stamnamn från  
 annat förbund eller gamla IDP oförändrat 200 kr  
 - ändring i stamtavla höjning till 75 – 175 kg 
 - huskattbevis oförändrat 75 kr 
 
16 VAL AV STYRELSE FÖR 2017 
 - ordförande  2 år    Wiveca Fransson  
 - vice sekreterare  2 år   Mia Lööf 
 - kassör  2 år  Maria Mattsson 
  - 2 ledamöter  2 år   Mia Isaksson, Tuuli Larva 
  - revisor  1 år   Dagny Dickens 
 - revisorssuppleant   1 år   Vibeke Östvik 
 
§ 17 VAL AV FIRMATECKNARE 
 Årsmötet beslutade att ordföranden och kassören har rätt att teckna firma var för sig. 
 
§ 18 FRÅGOR VÄCKTA AV STYRELSEN  
 Styrelsens motion 1 "En katt får ställas ut "under registrering" som mest en gång. I särskilda fall kan 

dispens medges av styrelsen." Motionen bifölls och ska börja gälla omedelbart. 
 
§ 19 FRÅGOR VÄCKTA AV ENSKILDA MEDLEMMAR  
 Motion 1 - Verksamhetsplan  
 Verksamhetsplanen är ett dokument för att planera föreningens verksamhet för kommande 

året/åren. Planen ska innehålla en beskrivning av planerade aktiviteter t ex utställningar, utbildningar 
och särskilda satsningar/projekt. Verksamhetsplanen ska också innehålla en budget. Enligt god 
föreningssed är det normala att verksamhetsplanen behandlas på årsmötet, därför föreslås att 
årsmötet ska årligen behandla och besluta om verksamhetsplan. 

 Förslaget godkändes, ska läggas till i dagordningen för nästa årsmöte som punkt 11 a.  
  
 Motion 2 – Poströstning. Förslaget om att införa möjligheten till poströstning bifölls enhälligt efter 

viss modifiering av texten till följande: 
 SNRFs medlemmar är spridda geografiskt och det är svårt för många att delta i årsmötet som i regel 

hålls i Uppsala. Deltagandet på årsmötet brukar vara lågt och därmed också antalet röstande. 
 
 För att ge fler möjlighet att påverka föreningen t ex genom att rösta på inkomna motioner, olika 

avgifter och val av styrelse föreslår jag 
 - att medlemmarna ska beredas möjlighet til poströstning 
 - att styrelsen utformar en röstsedel som ska användas så att det framgår vilken punkt på 
   dagordningen rösten gäller och vem som röstat, röstsedeln ska vara undertecknad 
 - att röstsedeln ska vara föreningen tillhanda senast 7 dagar före årsmötet. Normal postbefordran 
   gäller 
 Styrelsen ska ta fram rutiner för hur detta ska hanteras. 
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 Motion 3 = Styrelsens motion 1 
 Motion 4 = dragen 
 
§ 20 FRÅGOR VÄCKTA AV REVISORERNA 
 Inga frågor hade väckts av revisorerna. 
 
§ 21 VAL AV MATERIELFÖRVALTARE 
 Louise Guézennec valdes till materielförvaltare. 
 
§ 22 VAL AV KLUBBMÄSTARE ALT. KLUBBMÄSTARGRUPP 
 Lena Alm och Pernilla Söderberg valdes att ingå i klubbmästargruppen. 
 
§ 23 VAL AV  
 - redaktör Sirkka-Liisa Lundbergs valdes till redaktör för MästerKatten 
 - webbmaster Styrelsen fick i uppdrag att ta fram en som endast jobbar med hemsidan.  
 - ansvarig utgivare Wiveca Fransson valdes till ansvarig utgivare 
 
§ 24 VAL AV VALBEREDNING 
 Louise Guézennec och Boel Jiremar Hulten omvaldes till valberedningen med Louise Guézennec som 

sammankallande. 
 
§ 25 BESLUT OM NÄR TAGNA BESLUT SKA BÖRJA GÄLLA. 
 Personvalen träder i kraft omedelbart, liksom Motion nr 3. 
 De nya avgifterna träder i kraft 2018-01-01. 
 
§ 26 AVTACKNING 
 Lena Alm avgick från styrelsen och avtackades med present. Mona-Lill Karlsson, som också avgick, 

kommer att få sin present per post. 
 
§ 27 MÖTETS AVSLUTANDE 
 Mötesordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade årsmötet avslutat. 
 

 
 
Uppsala, 2017-02-25 
 
 
 
 
…………………………………………………………………  ………………………………………………………….. 
Sirkka-Liisa Lundbergs – mötessekreterare  Dagny Dickens – mötesordförande 
 
 
Justeras: 
 
 
………………………………………………………………….  …………………………………………………………… 
Maria Mattsson   Alexandra Holmgren 


