I NBJUD A N T I L L Å RS MÖ T E 2 018

Maine Coon-kattens ordinarie årsmöte 2018
Plats och datum
Oscar Arpis väg 29 (bostadsrättsföreningslokal), 756 50 Uppsala. Söndag 8 april 2018 med
samlingsstart kl. 11.00.

Allmän information
Varje huvudmedlem och familjemedlem har en (1) röst. Poströstning godtas. Poströst kan även skickas med bud, men
måste komma till årsmötet i ett slutet kuvert och ska överlämnas före årsmötets början. Dagordning,
verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, verksamhetsplan, budget, motioner och valberedningens förslag på
styrelsekandidater erhålls genom att kontakta ordförande Mia Wikström eller se hemsidan (i slutet av mars månad).

Kontakt ordförande och anmälan om deltagande
Mia Wikström, Björnösund Södra 1C, 76198 Norrtälje. Mobiltel: 070-7310787. E-post:
ordförande@mainecoonkatten.se.
Anmäl ditt deltagande på årsmötet senast 1/4 till ordförande och uppge även om du har några födoämnesallergier.

Aktiviteter
• Föreläsning om parasiter med Cecilia Alsmark vid SVA med start kl. 12.00. Frågor till föreläsaren skickas senast
23/3
till ordforande@mainecoonkatten.se .
• Gemensam lunch, föreningen bjuder på lättare förtäring. För övrigt finns pizzeria och affärer i närheten av lokalen.
• Prisutdelning till vinnare i Årets Katt 2017, Årets Hedersmedlem 2018 samt Årets Värvare 2017.
• Tipsrunda.
• Rasringens klubbshop finns givetvis på plats, betalning med Swish eller kontanter.

Vägbeskrivning och GPS-koordinater
WGS84
59°48’34.6”N 17°37’20.7”E
WGS84 DDM
59°48.577’N 17°37.345’E
WGS84 decimal (lat, lon)
59.809613, 17.622414
RT90 (nord, öst)
6633627, 1601978
SWEREF99 TM (nord, öst)
6633119, 647086
Kommunal resväg: Från Uppsala centralstation, tag buss 3 till Vackra Birgers väg. Restid ca 21 min. Promenera
tillbaka till
Musikvägen, ta höger, gå 200 m. Ta vänster in på Oscar Arpis väg, gå 100 m. Se även Uppsala lokaltrafik,
www.ul.se.
Bil E4 söderut: Följ skylt mot Edsbro, Almunge och Uppsala S, håll höger och ta avfart 187, kör 0,5 km. Ta höger i
rondellen 1:a avfarten, kör in på väg 282, kör 1,8 km. Kör rakt fram i rondellen, 2:a avfarten. Kör in på
Kungsängsleden, kör 3,8 km. Fortsätt in på Vårdsätravägen, kör 2,4 km. Ta vänster i rondellen, 2:a avfarten Kör in på
Hugo Alfvéns väg. Kör 1 km. Sväng höger in på Musikvägen, kör 0,5 km. Sväng höger in på Oscar Arpis väg, kör 0,1
km.

Bil E4 norrut: Följ skylt mot Uppsala S, håll höger och ta avfart 186. Kör 2,9 km. Ta vänster i rondellen 3:e
avfarten. Kör in på Kungsängsleden, kör 3,8 km. Fortsätt in på Vårdsätravägen, kör 2,4 km. Ta vänster i rondellen, 2:a
avfarten. Kör in på Hugo Alfvéns väg. Kör 1 km. Sväng höger in på Musikvägen, kör 0,5 km. Sväng höger in på Oscar
Arpis väg, kör 0,1 km.

Dagordning för ordinarie årsmöte
§ 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 justerar årsmötets protokoll.
§ 6. Val av två (2) rösträknare.
§ 7. Fråga om årsmötet har blivit behörigt utlyst.
§ 8. Fastställande av dagordning.
§ 9. Föredragande av verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse.
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet gällande styrelsen.
§ 11. Fastställande av medlemsavgifter, budget, verksamhetsplan och styrelsekostnader för nästkommande
verksamhetsår.
§ 12. Val av: Ordförande, sekreterare, ledamöter, suppleanter.
§ 13. Val av: Revisor och revisorssuppleant.
§ 14. Val av tre (3) personer till valberedningen varav en utses till sammankallande.
§ 15. Motioner inkomna till styrelsen senast 2 månader innan årsmöte och andra frågor väckta av styrelsen där
beslut ska fattas, se bifogade motioner 1 och 2.
§ 16. Övriga frågor.
§ 17. Mötet avslutas.

- - -- -- - -- -- --- - -- -- - -- -- --- - -- -- - -- -- --- - -- -- - -- -- --- - -- - -- -- - -VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL NY STYRELSE 2018
Valberedningens arbete pågår fortfarande och saknar förslag för några poster, hör gärna av dig vid intresse eller med
förslag till valberedningens sammankallande Susanne Forsén, mail: susanneforsen@hotmail.com eller tel.nr. 0706287289.
Valberedningens slutliga förslag presenteras i nr 1 av tidningen och i Årsmöteshandlingarna på hemsidan i slutet av mars.
Styrelsepost
Ordförande
Sekreterare

Mandattid

Nyval

2år (jämna år)
2 år (jämna år)

Sittande

Ja
Ja

Avgående

Mia Wikström

Förslag

Mia Wikström

Vakant

-

Kassör

2 år (ojämna år) Fyllnadsval 1 år

Ledamot

2 år (jämna år)

Ja

Rickard Hägg

Rickard Hägg

Ledamot

2 år (jämna år)

Ja

Vakant

-

Ledamot

2 år (ojämna år) Nej

Susanne Johansson

Suppleant

1 år (varje år)

Ja

Silvana A. Allotta

Silvana A. Allotta

Suppleant

1 år (varje år)

Ja

Vakant

-

Revisor

1 år (varje år)

Ja

Ingvar Nyqvist

Revisorssuppleant 1 år ( varje år)

Ja

Jennie T Åslund

Ann Torsbring

Jennie T Åslund
Eva Johansson

Jennie T Åslund

Vakant
Emmy Brunner
Annika Wallin

-

Vakant
Vakant

Ingvar Nyqvist

Ingvar Nyqvist

Ann Torsbring

Ann Torsbring

- - -- -- - -- -- --- - -- -- - -- -- --- - -- -- - -- -- --- - -- -- - -- -- --- - -- - -- -- - -Motion 1 till Maine Coon-kattens Årsmöte 2018
Jag föreslår följande ändring i stadgarna under ”ÅRSMÖTE Funktion/
Röstlängd § 7.”
Från: Kallelse utfärdas av styrelsen och ska publiceras i Maine Coon-kattens medlemsorgan, det vill säga tidning och
hemsida/forum, senast en månad före årsmötet.
Till: Kallelse utfärdas av styrelsen och ska publiceras i Maine Coon-kattens medlemsorgan, det vill säga hemsida och Maine
Coon-kattens grupp i sociala medier, senast en månad före årsmötet.
Motivering och bakgrund:
Tidningen i dess nuvarande form har en osäker framtid. Att behöva anpassa en eventuell tidnings utgivningsdatum till
årsmöteskallelsen kan vara svårt och till och med orimligt att genomföra. Klubbens forum har upphört att existera i och
med att hemsidan förnyades och bör därför inte finnas med i stadgarna.
Motionen är inskickad 2018-01-26 av:
Mia Wikström (S*Shantaram’s, ordförande Maine Coon-katten)
(För styrelsens förslag till bifall/avslag se Årsmöteshandlingar på hemsidan slutet av mars. )

- - -- -- - -- -- --- - -- -- - -- -- --- - -- -- - -- -- --- - -- -- - -- -- --- - -- - -- -- - -Motion 2 till Maine Coon-kattens Årsmöte 2018
Vi föreslår följande tillägg till stadgarna under ”VERKSAMHET § 3 – För att nå uppsatta mål ska Maine Coon-katten:”
”Fortsätta stödja, rekommendera och samarbeta med klubbens tidigare hälsoprogram mot HD och HCM, vilka flyttades
över till PawPeds administration 2010.”
Motivering och bakgrund:
Hälsoprogrammen mot HCM och HD, som nu administreras av PawPeds, grundades av Maine Coon-katten år 2000 (HD),
respektive 2004 (HCM).
Enligt en motion på Maine Coon-kattens årsmöte 2010 överlämnades hela administrationen av båda hälsoprogrammen till
PawPeds på grund av att det hade blivit en för stor arbetsbörda för klubben att administrera två hälsoprogram som vuxit
sig stora och globala.
Det framgår i samma motion 2010 att Maine Coon-katten avser fortsätta sitt samarbete med PawPeds gällande de två
hälsoprogram klubben startat.
Nu, 8 år senare, ser vi anledning att föra in detta i klubbens stadgar för att förtydliga klubbens koppling till
hälsoprogrammen och även för att förtydliga klubbens inriktning på hälsa och fungerande hälsoprogram.
Motionen är inskickad 2018.02.04 av:
Mia Wikström (S*Shantaram’s, ordförande i Maine Coon-katten), Ulrika Olsson (S*Ylletrollets, ordförande i PawPeds),
Jennie Torbjörnsdotter Åslund (SE*Cobains Nirvana, kassör/vice ordförande i Maine Coon-katten)
(För styrelsens förslag till bifall/avslag se Årsmöteshandlingar på hemsidan i slutet av mars. )

- - -- -- - -- -- --- - -- -- - -- -- --- - -- -- - -- -- --- - -- -- - -- -- --- - -- - -- -- - --

VÄLKOMNA PÅ ÅRSMÖTE!

