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Protokoll från SNRFs ÅRSMÖTE 2015-02-28 

 

Närvarande: 12 personer 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
 Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade jubileumsårets årsmöte 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 vice sekreterare för mötet valdes Sirkka-Lisa Lundbergs. 
 

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
 Röstlängden fastställdes till 7 röster för majoritetsbeslut. 
 

§ 6 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE 
 Till justerare och rösträknare valdes Maria Lööf och Maria Mattsson 
 

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

§ 8 STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE 
 Verksamhetsberättelsen ska korrigeras vad avser SNRFs utrikesmedlemmar: Medlemmarna i Danmark, 

Norge, Finland är inte WCF-domare. 
 
 Årets Katt 2014 inom SNRF är framräknad av Sirkka-Liisa Lundbergs som efter bästa förmåga följt WCF-

Nordens poängtabell. Skulle Årets Katt 2014 inom WCF-Norden ge en annan lista (kan inträffa, särskilt som 
SNRF räknar på tre utställningar och WCF-Norden räknar på minst fem utställningar), så gäller den lista som 
redovisas i verksamhetsberättelsen. Inga ändringar kommer sålunda att göras vad gäller Årets Katt 2014 
inom SNRF. 

 

§ 9 EKONOMIRAPPORT 
 Kassören kommenterade ekonomirapporten för 2014. 
 

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

§ 11 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
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§ 12 BESLUT OM STAMTAVLEAVGIFT 
 Beslutades om oförändrad avgift för ny stamtavla, d.v.s. 150 kr inkl. porto. 
 

§ 13 BESLUT OM STAMNAMNSAVGIFT 
 Beslutades om höjd avgift för nytt stamnamn, d.v.s. 750 kr inkl. stamnamnsbevis och porto. 
 

§ 14 BESLUT OM ÅRSAVGIFT FÖR  
 - huvudmedlem 
 Beslutades höja medlemsavgiften till 300 kr per år för 2016 
 - familjemedlem 
 Beslutades om höja medlemsavgift för familj till 325 kr per år för 2016 
 - stödmedlem 
 Beslutades om oförändrad avgift för stödmedlem, d.v.s. 150 kr per år. 
 - kattungeköpare under begränsad tid 
 Beslutades höja avgiften för kattungeköpare till 75 kr.  
 

§ 15 VAL AV STYRELSE FÖR 2015: 
 - 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 ledamot  för 2 år omvaldes Mona-Lill Karlsson  
- till ny ledamot för 2 år valdes Lena Alm 

 - till ny revisor för 1 år valdes Dagny Dickens 
 - till revisorssuppleant för 1 år omvaldes Pernilla Söderberg 
 

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

§ 17 FRÅGOR VÄCKTA AV STYRELSEN  
 Styrelsens motion nr 1 angående namnändring från provmedlemskap till kattungeköpare bifölls. 
 
 Mötet ajournerades till förmån för information tillsammans med Samvetet och Agria. 

 Erica Särnå lämnade mötet, varför röstlängdes ändrades till 6 för majoritetsbeslut. 

 

§ 18 FRÅGOR VÄCKTA AV ENSKILDA MEDLEMMAR  
 Motion 2 angående hörseltest på vita katter bifölls, dvs alla vita katter som används i avel ska hörseltestas 

med BAER-metoden. Gäller från 1.1.2016. Årsmötet beslöt vidare att stryka följande mening i motionen: 
Parning mellan två vita katter är inte tillåtet. 

 Motion 3 angående ändrade åldersgränser för kattungar på utställningar avslogs då en enskild förening inte 
kan besluta om sådana ändringar.  

 

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

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



 

 

 
 

 

bildad 1965 - ansluten till WCF 2010  

 
§ 21 VAL AV KLUBBMÄSTARE  
 Till klubbmästare omvaldes Mona-Lill Karlsson tillsammans med Lena Alm 
 

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

Guézennec är sammankallande. 
 

§ 23 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 
 

§ 24 BESLUT OM ÖVRIGA VAL 
- till redaktör för MästerKatten omvaldes Sirkka-Liisa Lundbergs  

  -  till webbmaster omvaldes Wiveca Fransson  
  -  till ansvarig utgivare omvaldes Wiveca Fransson  
 

§ 25 BESLUT OM NÄR TAGNA BESLUT SKA GÄLLA  
 Beslutades, att besluten som rör stadgar och stambokföringsreglemente ska börja gälla från 1 januari 2016.  
 

§ 26 § 25 MÖTETS AVSLUTANDE 
  Därmed var alla punkter avhandlade och ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 

 
Uppsala, 2015-03-01 

 
 
 

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

Justeras: 
 

……………………………………………….. ……………………………………………………….. 
Maria Lööf   Maria Mattsson 


