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Protokoll från SNRFs ÅRSMÖTE 2013-03-10 
 

Närvarande: 15 personer 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Vice 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 Marianne Johansson. 
 

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

§ 5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE 
 Till justerare och rösträknare valdes Dagny Dickens och Maria Mattsson. 
 

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

 Raymond Jennersjö efterlyste utförligare dokumentation inför mötet. Till nästa års årsmöte ska det skrivas 
in i stadgarna vilka dokument SNRF skickar ut till sina medlemmar före mötet. 

 

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

§ 8 EKONOMIRAPPORT 
 Kassören redogjorde för ekonomirapporten för 2012. 

 Raymond Jennersjö uttryckte önskemål om att en utförligare ekonomirapport bifogas till övriga dokument 
och skickas ut till medlemmarna före mötet. 

 

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

Raymond Jennersjö föreslog att även detta dokument i fortsättningen ska publiceras tillsammans med 
övriga möteshandlingar. 
 

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

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

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

- huvudmedlem 
 Beslutades behålla medlemsavgiften oförändrad, d.v.s. 250 kr per år för 2014 

 - familjemedlem 
 Beslutades om oförändrad medlemsavgift för familj, d.v.s. 300 kr per år för 2014 

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

§ 14 BESLUT OM HURUVIDA TAGNA BESLUT SKA GÄLLA OMEDELBART  
Ingen ändring av tidigare rutiner, till handlingarna utan beslut. 
 

§ 15 STYRELSENS MOTION ANG STADGEÄNDRING § 18 
Den av styrelsen framlagda motionen om hur stadgarna får ändras i fortsättningen, röstades igenom. Ny 
numrering blir § 19. 

Raymond Jennersjö reserverade sig mot detta då det stred mot vad som står i de befintliga stadgarna. 
 

§ 16A STYRELSEN FÖRSLAG OM ÄNDRING AV § 8 
Förslaget innebar ändring av styrelsesammansättningen och mandatperiod. Mötet röstade för förslaget.  

Raymond Jennersjö hade inget emot förslaget i sig, men reserverade sig, då hanteringen stred mot 
nuvarande stadgar. 
 

§ 16B VAL AV STYRELSE FÖR 2013: 
Efter att föregående punkt röstats igenom, blev styrelsesammansättning och mandatperioder enligt 
följande: 
- till ordförande  för 2 år omvaldes Wiveca Fransson 
- till vice sekreterare  för 2 år omvaldes Maria Lööf  
- till kassör  för 2 år omvaldes Maria Mattsson 
- till 2 ledamöter  för 2 år omvaldes Mona-Lill Karlsson och Rose-Marie Ersson 
- till 2 ledamöter  för 1 år  att komma i fas med nya stadgarna, omvaldes Marianne Johansson och 

Erica Särnå  
- till revisor för 1 år omvaldes Lena Alm 
- till revisorssuppleant för 1 år valdes Pernilla Söderberg 

 

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

§ 18 FRÅGOR VÄCKTA AV STYRELSEN  
 Styrelsens motion nr 3 innehöll diverse ändringar av redaktionell karaktär, d.v.s. omflyttning och 

omnumrering av olika paragrafer. Jennersjö reserverade sig, då ändringen inte skett i enlighet med 
föreningens stadgar. 

 

§ 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. 
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§ 22 VAL AV KLUBBMÄSTARE  

 Till klubbmästare valdes Mona-Lill Karlsson. 
 

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

är sammankallande. 
 

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

 
 
 

Uppsala, 2013-03-10 
 

 
 
………………………………………………. …………………………………………..…………….. 
Marianne Johansson, Sirkka-Liisa Lundbergs,  
mötesordförande  mötessekreterare 
 
 

Justeras: 
 
 

……………………………………………….. ……………………………………………………….. 
Dagny Dickens Maria Mattsson 
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SNRFs FÖRENINGSMÖTE 2013 
 
Närvarande: 14 personer 
 
§ 25 MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordföranden förklarade föreningsmötet öppnat. 
 

§ 26 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 
 Dagordningen lästes och godkändes 
 

§ 27 VAL AV JUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE 
Till justerare och rösträknare valdes Dagny Dickens och Maria Mattsson. 

 
§ 28 KOSTNADSERSÄTTNING TILL 

 Telefonersättning 
 Beslutades betala ut telefonersättning om 1 000 kr per år till sekreteraren 
 
 Reseersättning för  
 – persontransporter resp. materieltransporter beslutades till Kr 18:50 per mil 
 – garagehyra beslutades till oförändrade Kr 1150 per kvartal.  
 

 
§ 29 BESLUT OM FÖLJANDE AVGIFTER FÖR 

 – omregistrering av katt oförändrat 150 kr inkl. porto 
 – transfer vid försäljning av katt under 6 månader utan kostnad för SNRF-medlem 
 - transfer vid försäljning av katt äldre än 6 månader 100 kr inkl. porto 
 – huskattbevis oförändrat 60 kr inkl. porto 
 - ändring i stamtavla oförändrat 60 - 150 kr inkl. porto 
 - överföring av stamnamn från annat förbund oförändrat 200 kr inkl. nytt bevis och porto 
 

§ 30 VAL AV REDAKTÖR TILL MÄSTERKATTEN  
 Till redaktör för MästerKatten omvaldes Sirkka-Liisa Lundbergs. 
 
§ 31 VAL AV WEBBMASTER 
 Till webbmaster för hemsidan Wiveca Fransson. 

 
§ 32 VAL AV ANSVARIG UTGIVARE 
 Till ansvarig utgivare omvaldes Wiveca Fransson. 

 
§ 33 GENOMGÅNG AV MOTIONER 

Motion 1 angående vaccinationsskydd vid utställningar bifölls efter ändring av lydelsen 
Katter som ställs ut på WCFs i Norden utställningar skall vara vaccinerade mot kattsnuva (orsakat av herpes 
och calicivirus). Vaccinationen får inte vara äldre än 12 månader. 
 
Motionen ska skickas vidare till Nordiska WCF-föreningarnas samrådsmöte. 
 

 Motion 2 gällande ID-märkning och vaccinationsskydd vid flytt bifölls 
 Kattungar skall vara fullt vaccinerade mot kattpest enligt tillverkarens rekommendationer, samt 

mot kattsnuva orsakat av herpes och calicivirus vid flytt eller senast vid 6 månaders ålder om de 
stannar hos uppfödaren. 
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 Lydelsen av § 5:6 i stambokföringsreglementet blir enligt följande: 
 Vid byte till nytt hem ska kattunge vara fullvaccinerad mot kattpest enligt tillverkarens 

rekommendation, samt kattsnuva orsakat av herpes och calicivirus senast inom 12 månader, 
såvida inte veterinär föreskriver annat förfarande. Vidare ska varje överlåten katt åtföljas av 
veterinärt besiktningsintyg, som inte är äldre än 7 dagar, samt skriftligt köpeavtal/överlåtelseavtal 
och stamtavla. 

 
Motionen ska skickas vidare till Nordiska WCF-föreningarnas samrådsmöte. 

 
 Motion 3 ang. Experimentavel bifölls 

 Experimentavel måste godkännas av klubbstyrelsen i samråd med klubbens stambokförare. 
 Skriftlig ansökan om tillstånd för experimentavel ska alltid skickas till klubbstyrelsen, som i samråd 

med stambokföraren/avelsrådet tar ställning till ansökan. Ansökan ska alltid innehålla planer, 
motivering och syfte med parningen. Uppfödaren måste ha erhållit skriftligt tillstånd/-
godkännande innan parningen genomförs. Skulle parning ändå ske, vägras tillstånd. 

 Motionen ska skickas vidare till Nordiska WCF-föreningarnas samrådsmöte. 
 

 Motion 4 – ny paragraf bifölls 

 Raserna ABY, SOM, SIA, OSH, SYS, OLH, SYL, BAL, PEB, DSP, OCI ska PRA-testas innan de får 
användas i avel. 

 Beslutet baseras på Jordbruksverkets föreskrifter kapitel 1 Avel § 24. 

 Motionen ska skickas vidare till Nordiska WCF-föreningarnas samrådsmöte. 
 

 Motion 5 – ändring av benämning bifölls 

 Enligt WCFs rasstandard är Neva Masquerade inte en egen ras, utan en maskad variant av sibirisk 
katt.  

 Motionen ska skickas vidare till Nordiska WCF-föreningarnas samrådsmöte. 
 

 Motion 6 angående ändring av uttagningen av bästa-katter 

 Motionen drogs. 
 

 Motion 7 ang. ändring av BIV bifölls 

 Ändra begreppet BIV (bäst i variant) till BIF (bäst i färg, Best in colour på engelska). 

 Motionen ska skickas vidare till Nordiska WCF-föreningarnas samrådsmöte. 
 

 Motion 8 ang. uträkning av Uppfödar- resp. Avelsklass, § 11:1 i utställningsreglementet 

 Vid anmälan till klasserna 25 och 26 ska uppfödaren välja ut de man tror är de 3 bästa katterna. 
 
§ 34 AVSLUT 

  Efter detta förklarades föreningsmötet avslutat. 
 

Uppsala, 2013-03-10 
 

 
………………………………………………. ……………………………………………….. 
Marianne Johansson, Sirkka-Liisa Lundbergs  
ordförande för mötet sekreterare för mötet 
    Justeras: 

 
……………………………………………….. ……………………………………………………….. 
Dagny Dickens Maria Mattsson 


