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Dagordning 

§ 1. Mötet öppnas. 

§ 2.  Justering av röstlängden. 

§ 3.  Val av ordförande att leda årsmötet. 

§ 4.  Val av sekreterare för mötet. 

§ 5.  Val av två (2) personer jämte mötesordförande som justerar årsmötets     

 protokoll. Val av två (2) rösträknare. 

§ 6.  Fråga om årsmötet har blivit behörigt utlyst. 

§ 7.  Fastställande av dagordning. 

§ 8.  Föredragande av verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt 

 revisionsberättelse. 

§ 9.  Fråga om ansvarsfrihet gällande styrelsens verksamhetsår 2016. 

§ 10.  Fastställande av medlemsavgifter, budget, verksamhetsplan och 

 styrelsekostnader för nästkommande verksamhetsår. 

§ 11.  Val av: Sekreterare (fyllnadsval, 1 år), kassör (nyval, 2 år), 

 ledamot (1 st, nyval, 2 år), suppleanter (3 st, nyval, 1 år). 

§ 12.  Val av: Revisor och revisorssuppleant. 

§ 13. Val av tre (3) personer till valberedningen varav en utses till  

 sammankallande. 

§ 14. Motioner som inkommit till styrelsen senast 23/2 och andra frågor 

 väckta av styrelsen där beslut ska fattas. 

§ 15. Övriga frågor. 

§ 16. Mötet avslutas. 
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Bilaga till Dagordning 

§ 14. Motioner som inkommit till styrelsen senast 23/2 och andra frågor 

väckta av styrelsen där beslut ska fattas. 

Förenkla hanteringen av styrelseprotokoll 

Styrelsen vill förenkla hanteringen av styrelseprotokoll genom att justera 

och ”signera” mötesprotokoll på styrelsens Facebooksida istället för att skicka 

protokoll med post mellan alla som ska signera. Detta skulle inte gälla 

årsmötesprotokoll som justeras och signeras som innan. 

Styrelsen föreslår också att det räcker med en justerare istället för två på 

ordinarie styrelsemöten. 

Flytt av räkenskapsåret    

Klubbades första gången på Årsmötet 2016. 

Byte av bank 

Styrelsen föreslår byte från Nordea till Swedbank. 
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Verksamhetsberättelse 2016 

Verksamhetsåret 2016 var Maine Coon-Kattens tjugosjunde år. Sex 

protokollförda ordinarie och ett extra styrelsemöte har hållits, alla som 

telefonmöten. Dessutom har styrelsen hållit kontakt via Facebook där saker 

har diskuterats mellan styrelsemötena. 

Lördagen den 23 april 2016 hölls årsmötet i Uppsala, då delades även 

priserna för Årets Katt 2015 ut, samt till Årets Hedersmedlem 2016.  

Efter årsmötet hölls en kokardträff, i augusti hölls ytterligare en kokardträff i 

Knivsta.  

Klubben har fått en ny hemsida som öppnade i juni månad.   

Under året har Klubbshoppen fått ett ansiktslyft och fyllts på med 

rasrelaterade och övrigt för kattälskare intressanta saker. 

Den 24 september 2016 hölls en klubbmästerskapsutställning i Lohärad 

utanför Norrtälje, 47 Maine Coon-katter bedömdes av två SVERAK-domare.  

Tidningen har utkommit med fyra nummer och har tryckts helt i färg. Mia 

Lundqvist har fortsatt med sitt jobb som redaktör och layoutare. Tidningen 

trycks sedan början av 2016 av JustNu Tryckeri i Borås. 

Klubben har avslutat samarbetet med Royal Canin. Lupus kvarstår som 

samarbetspartner med kattsand men Extreme Classic har bytts ut till Four 

Friends, som också är vår nya fodersponsor. 

Samarbetsavtalen med Supercat och Sveland kvarstår. 
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Ekonomisk berättelse 2016 
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Revisionsberättelse 2016 
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Verksamhetsplan 2017 

Årsmötet 2017 hålls i Uppsala den 29 april, efter årsmötet delas priserna till 

vinnarna i Årets Maine Coon 2016 samt Hedersmedlemmar i Maine Coon-

Katten 2016 ut.  

En föreläsning om HCM av professor Jens Häggström hålls i samband med 

årsmötet.  

Tidningen kommer att ges ut fyra gånger per år med Just Nu som tryckeri. 

Samarbetsavtal med Lupus/Four Friends om foder och kattsand fortsätter till 

2020-02-29.  

Samarbete med Sveland Djurförsäkringar fortsätter till 2017-06-30 då det 

ska förhandlas om.  

Supercats avtal löper på tills någon av parterna säger upp avtalet inom 3 

månader innan årets slut. 

Klubbens informationsbroschyr är under bearbetning och kommer att förnyas 

under året.  

Styrelsen planerar att ha rasringsbord på minst en utställning under 

året och ett ännu inte fastslaget event planeras till hösten. 
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Budget 2017 

Inkomster 

Medlemsavgifter:     49000 kr 

Klubbshop:      5000 kr 

Annonser:        800 kr 

Sveland:      5000 kr (2017-07-01 – 2018-06-30) 

KM/Anmälningsavgifter:               0 kr 

      Totalt: 59800 kr 

Utgifter 

Tidning:    21500 kr 

Porto (tidning):     9500 kr 

Bankens avgift/Swish:    1500 kr 

Föreläsning:       3500 kr 

Årets katt:      3500 kr 

Gåvor:       3000 kr 

Internet/Hemsida:       1000 kr 

Inköp klubbshop:     3000 kr 

Tryck:         4000 kr 

Porto Klubbshop:       700 kr 

Porto Nya medlemmar:      350 kr 

Annonser:      1500 kr 

KM            0 kr 

Totalt: 53050kr  
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Valberedningens förslag 

Styrelsepost Mandattid Nyval Sittande Avgående Förslag 

Ordförande 2 år 

(jämna år) 

Nej Mia Wikström - - 

Sekreterare 2 år 

(jämna år) 

Fyllnadsval 

1 år 

Ingrid Tillgren* Ingrid Tillgren Ann-Marie 

Strannemalm 

Kassör 2 år 

(ojämna 

år) 

Ja Carol Blythe** Carol Blythe Jennie 

Torbjörnsdotter 

Åslund 

Ledamot 2 år 

(ojämna 

år) 

Ja Hélène Holm Hélène Holm Susanne 

Johansson 

Ledamot 2 år 

(jämna år) 

Nej Rickard Hägg - - 

Suppleant 1 år (varje 

år) 

Ja Jennie 

Torbjörnsdotter 

Åslund 

Jennie 

Torbjörnsdotter 

Åslund  

Silvana Alotta 

Suppleant 1 år (varje 

år) 

Ja Ann-Marie 

Strannemalm 

Ann-Marie 

Strannemalm 

Ann-Charlotte 

Meurling 

Suppleant 1 år (varje 

år) 

Ja - - Johanna 

Junemalm 

Revisor 1 år (varje 

år) 

Ja Ingvar Nyquist Ingvar Nyquist Ingvar Nyquist 

Revisorssuppleant 1 år (varje 

år) 

Ja Ann Torsbring Ann Torsbring Ann Torsbring 

 

*   Ingrid Tillgrens uppgifter har successivt tagits över redan 2017 av Ann-Marie Strannemalm. 

** Carol Blythes uppgifter har successivt tagits över redan 2016 av Jennie Torbjörnsdotter Åslund. 

 


