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Inbjudan till Maine Coon-kattens ordinarie årsmöte 2023 

Plats och datum 
Söndagen 4:e april 2023 med start kl. 15.00. Årsmötet sker även detta året digitalt, via Zoom. 
Instruktioner för hur du kan delta kommer via mail samt i rasringens FB-grupp och på 
hemsidan. Anslut gärna i god tid för att säkerställa att tekniken fungerar och för lite mingel 
innan mötet börjar! 
 
Allmän information 
Varje huvudmedlem och familjemedlem har en (1) röst. Poströstning godtas. Bilagor, 
Verksamhets-, Räkenskaps- samt Revisionsberättelse, Verksamhetsplan, Budget inklusive 
förslag till medlemsavgifter, Valberedningens förslag och Motioner (om sådana inkommit) 
erhålls via hemsidan (senast 4/3). 
 
Poströster kan skickas till sammankallande för valberedningen, senast 1/4. Maria Forssberg, 
Bruksgården 201, 465 97 Nossebro. E-post:	maria.forssberg@hotmail.com. Poströst kan 
tyvärr inte skickas med bud då mötet sker digitalt. 
Föranmälan till årsmötet är inte nödvändigt då det hålls digitalt, men vi hoppas se att så 
många medlemmar som möjligt deltar. 
 
Aktiviteter 
• Kl.15.00 Maine Coon-kattens ordinarie årsmöte. 
• Grattis till Årets Värvarvinnare 2022 samt Årets Hedersmedlem 2023. 
• Avtackning av avgående styrelsemedlemmar. 
• Konstituerande möte för nya styrelsen (enbart för styrelsens medlemmar). 
• Kl.16.30 Föreläsning om artros och om den seniora katten, med veterinär Sarah Stadig som 
doktorerat på temat artros hos katt (se separat föreläsningsinbjudan). 
 
Dagordning för ordinarie årsmöte 
§ 1. Mötet öppnas. 
§ 2. Justering av röstlängden. 
§ 3. Val av sekreterare för mötet. 
§ 4. Val av ordförande att leda årsmötet. 
§ 5. Val av två personer som jämte mötesordföranden ska justera protokollet. 
§ 6. Val av två rösträknare. 
§ 7. Fråga om årsmötet har blivit behörigt utlyst. 
§ 8. Fastställande av dagordningen. 
§ 9. Föredragning av verksamhets-, räkenskaps- och revisionsberättelsen. 
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
§ 11. Fastställande av medlemsavgifter, budget, verksamhetsplan och styrelsekostnader för 
nästkommande år. 
§ 12. Val av styrelse: 
- Val av kassör (2 år)  
- Val av två ledamöter (2 år)  
- Val av två suppleanter (1 år) 
§ 13. Val av revisor och revisorssuppleant. 
§ 14. Val av tre personer till valberedningen, varav en utses till sammankallande. 
§ 15. Motioner som kommit styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet, och andra 
frågor väckta av styrelsen där beslut ska fattas. 
§ 16. Övriga frågor. 
§ 17. Mötet avslutas. 
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Verksamhetsberättelse för Maine Coon-katten 
1 november 2021 till 31 oktober 2022 

 
Verksamhetsåret 2021 var Maine Coon-kattens 33:e år. Under året har fyra protokollförda 
möten hållits via Zoom. Däremellan har styrelsen haft tät kontakt via Maine Coon-Kattens 
styrelsegrupp på Facebook i ärenden som krävt diskussion samt beslut mellan styrelsemötena. 
 
Ett ordinarie årsmöte samt konstituerande möte hölls den 17:e april. Även detta årsmötet hölls 
digitalt via Zoom. I samband med årsmötet höll Karolina Enlund, leg veterinär och 
universitetsadjunkt, en föreläsning om tandhälsa hos katt. Föreläsningen var öppen för även 
icke-medlemmar mot en lägre kostnad och efter föreläsningen lottades ett litet tandvårds-kit 
för katt ut, sponsrat av Din Veterinär i Helsingborg. 
 
Klubbens tidning har kommit ut med fyra nummer. Tidningen trycks fortsatt i färg av Just Nu 
Tryckeri i Borås. Vi har även under detta verksamhetsåret eftersökt äldre nummer som saknas 
i vårt arkiv och vi har fått kompletterat vårt arkiv med några enstaka tidningar men vi saknar 
fortfarande flera nummer. 
 
Styrelsen ersatte verksamhetsårets klubbmästerskap för 2021 med en digital utställning, pga. 
pandemin. Tävlingen organiserades med webbanmälan och uppladdning av bilder via 
hemsidan och skedde under dec 2021-jan 2022. Webbansvarig jobbade fram en plattform för 
anmälan. Domare var Beth Hicks samt Lynne Sherer, amerikanska TICA-domare samt maine 
coon-uppfödare sedan många år. Domarna efterskänkte sin ersättning till favör för ett gott 
ändamål, styrelsen valde Örebros Katthem som mottagare av detta. Domarna sändes istället 
en goodie-bag med lite svenska smaker samt osthyvel/kökshandduk. 
 
Samarbetet med klubbens sponsorer, Sveland och Lupus (Four friends), har fortsatt. Även 
samarbetet med MyCatDNA har fortsatt under året, med en rabatt på 20%. Supercat finns 
kvar som samarbetspartner och ToaLätt är sponsor för event. 
 
Sponsoransvarige har suttit kvar på sin post och fortsatt söka sponsorer av olika slag till 
klubben. En ny sponsor i form av Kattkompaniet har värvats under året, de erbjuder 10% på 
sitt sortiment för medlemmarna.  
 
Klubben utsåg även detta år en hedersmedlem (Ingvar Nyquist, revisor sedan många år) och 
en Årets Värvare (Eva Bjuhr, S*Absolut Coon’s) av nya medlemmar till klubben.  
 
Årets Katt blev inställt på grund av coronapandemin, då nästintill inga kattutställningar hållits 
runt om i landet under året. Ingen ersättningstävling för detta, då det sammanföll i tiden med 
den digitala utställningen som ersatte KM.  
 
Under året har medlemmar fortsatt fått möjlighet att skicka in bilder till klubbens grupp på 
Facebook. Där röstas sedan fram en vinnare varje månad och bilden läggs ut på klubbens 
hemsida som ”månadens bild”. 
 
Hemsidan har kvar föregående års webbansvariga. Kattungeförmedlingen finns fortsatt på 
Facebook Maine Coon-kattens kattungeförmedling och omplacering. Annonsreglerna har, på 
förekommen anledning, uppdaterats och förtydligats rörande hälsotester inom/utom 
hälsoprogrammen. 
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En ny klubbshopsansvarig har tillträtt och skött klubbshopen. Det har inte funnits behov av att 
köpa in fler produkter under verksamhetsåret och försäljningen har varit relativt låg. 
 
För att främja sammanhållning i rasringen har vi fortsatt hållit Zoom-kattcafé, bl.a. hölls ett 
möte för att diskutera medlemstidningens framtid. Ett initiativ inleddes även under våren 
2022, en Grupp för Nya Uppfödare samt andra intresserade (kallat GNU). Gruppen finns till 
som resurs för nya uppfödare, med regelbundna träffar, digitalt via Zoom samt olika ämnen 
som avhandlas från en gång till en annan.  
 
Maine Coon-katten har även haft ett aktivt år vad gäller föreläsningar. Agria har föreläst om 
skadestatistiken inom maine coon, Ulrika Olsson har föreläst om färglära och 
mönsterbestämning, Celine Christensen Nilsson föreläste om att ställa ut inom NFCO/WCF, 
Hélène Holm föreläste om burskynkessömnad. I juli 2022 hölls även en tävling, där vinsten 
var ett burskynke. 
 
Rasringen har även bidragit med material (artiklar samt annons), i samarbete med TMC, till 
Våra Katters rasspecial om maine coon (Våra Katter 5/2022). Vi har även bevakat rasens 
intresse i stort och smått, exv. genom att sprida information om samt motverka initiativet att ta 
in en ny svensk founder i genpoolen, ha kontakt med Länsstyrelsen i fall rörande maine coon, 
stöttat och gett råd till kattägare och spekulanter i olika ärenden. 
 
Maine Coon-katten hyrde även ut sina utställningsburar till en TICA-klubb, under oktober 
2022. 
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Ekonomisk	berättelse,	Maine	Coon-Katten	2021-11-01	–	2022-10-31	
	

Ingående	behållning	på	konto	i	Nordea:	 46	563	kr	

Intäkter	
Föreningens	intäkter	har	under	budgetåret	
bestått	av	följande	poster:	
	

• Medlemsavgifter:	51	250	kr	
• Sponsoravtal:	5	000	kr	
• Klubbshopsförsäljning:	782	kr								
• Föreläsning:	800	kr	
• Anmälningsavgift	KM:	6	527	kr	
• Övrigt:	1	155	kr	(annons	i	Våra	katter)	
• Deposition	burar	(återbetalat	i	november	

2022):	3	000	kr	

	

Intäkter	totalt:	68	514	kr	

Utgifter	
Föreningens	utgifter	har	under	
budgetåret	bestått	av	följande	poster:	
	

• Medlemstidning:	50	904	kr	
• Layoutprogram	(tidning):	130	kr	
• Kontorsmaterial:	2	448	kr	
• KM:	3	029	kr	
• Hemsida,	Zoom:	3	647	kr	
• Bankens	avgifter:	2	084	kr	
• Inköp	till	klubbshopen:	0	kr	
• Årsmöte/resor/föreläsare:	3	479	

kr	

	

Utgifter	totalt:	65	721	kr					

	

Utgående	behållning	per	2022-10	31	på	Nordea	 49	358	kr	

	
Årets	resultat:	2.795	kr	
	

Den	2022-05-01	tog	jag	över	kassörposten	från	Solinda	Stenstråle	som	skött	posten	fram	till	dess.	Detta	
enligt	årsmötet	2022.	

Medlemsantalet	under	år	2022	var	249	st.	att	jämföra	med	2021	242	st.	och	236	st.	2020.	

Föreningen	har	haft	flera	föreläsningar	via	Zoom,	några	av	dessa	har	tagit	emot	deltagare	utanför	
klubben.	Då	har	vi	kunnat	debitera	för	detta,	för	icke-medlemmar.		

Maine	Coon-katten	har	givit	ut	4	nummer	av	medlemstidningen.	Tidningen	är	föreningens	i	särklass	
största	utgift.		

Klubbshopen	har	haft	relativt	låg	försäljning.	

Vi	har	hyrt	ut	klubbens	burar,	vilket	har	gett	en	intäkt,	deposition	för	dessa.	Detta	är	återreglerat	under	
november	2022,	med	en	minuspost.	

Layoutprogrammet	(tidning),	har	inte	betalats	samt	bokförts	sedan	år	2020,	då	denna	kostnad	har	legat	
som	en	skuld	till	styrelsemedlem.	Detta	är	nu	betalt	med	2	866	kr	gånger	två	(5	731	kr),	i	januari	2023.	
Därav	den	låga	kostnaden	2021-11-01	–	2022-10-31.	Detta	kommer	även	slå	på	kommande	år,	2023,	
med	ett	negativt	utslag.	

Styrelsen	föreslår	årsmötet	att	godkänna	den	ekonomiska	berättelsen,	samt	att	föra	den	utgående	
behållning	i	ny	räkning.	

Falun	23-01-14	
	
	

Elisabeth	Warfvinge,	kassör	





Verksamhetsplan	
	

1	november	2023	-	31	oktober	2024	
	
	
	
Föreningen	siktar	på	att:	
	

• hålla	årsmöte	någon	gång	mellan	1	mars	och	30	april	2024,	digitalt	eller	fysiskt.	
arrangera	en	föreläsning	i	samband	med	ordinarie	årsmöte.	

• dela	ut	priser	till	årets	Värvarvinnare	samt	Hedersmedlem,	vilka	annonseras	i	
samband	med	årsmötet.	

• fortsätta	ge	ut	klubbtidningen	fyra	gånger	per	år,	digitala	eller	papperstidningar.	
• vidareutveckla	och	uppdatera	hemsidan	så	att	den	innehåller	mer	information	

för	maine	coon-ägare	och	-uppfödare.	
• hålla	klubbshoppen	uppdaterad	med	ett	måttligt	men	bra	sortiment	med	maine	

coon-relaterade	prylar	till	rimligt	pris.	
• fortsätta	att	hålla	i	en	förmedling	av	kattungar	och	omplaceringar.	
• bevaka	utvecklingen	i	hälsoprogrammen	som	föreningen	stödjer	och	rapportera	i	

tidningen	och	hälsogruppen	på	Facebook	när	ny	statistik	eller	forskning	kommer	
på	området.	

• bevaka	om	andra	hälsoproblem	dyker	upp	i	rasen	och	i	så	fall	agera	mot	dessa.	
• arbeta	vidare	för	att	få	och	fortsätta	med	bra	sponsorsavtal	som	medlemmarna	

kan	ha	nytta	av.	
• försöka	få	klubbverksamheten	att	successivt	växa	med	fler	informella	träffar	och	

andra	aktiviteter.	
• hålla	regelbundna	medlemsträffar	via	Zoom,	både	för	

utbildning/informationsutbyte	och	för	social	samvaro.	
• fortsätta	försöka	involvera	och	aktivera	medlemmarna	i	rasringens	arbete.	
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Budgetförslag		
	

Nov	2023	–	okt	2024	
	

	
Intäkter	 Utgifter	

	

Medlemsavgifter:	 51	000	kr	 Bankens	avgifter:	 2	000	kr	

Samarbetsavtal	Sveland	
(2023-01-01	–	2023-12-31):		

	

5	000	kr	

Hemsida,	Zoom:	

Annonser:	

3	700	kr	

850	kr	

Klubbshop:		 1	000	kr	 Inköp	klubbshop:	 500	kr	

Föreläsning:		 500	kr	 Kontorsmaterial:	 2	500	kr	

	 	 Årets	katt:		 2	700	kr	

	 	 Föreläsning:	 3	000	kr	

	 	 Medlemstidning	totalt:	

- Tryckeri:	7	875	kr		
- Frimärken:	7	500	kr	
- Layoutprogram:	2	900kr	

	

18	275	kr	

Totalt	intäkter:	 57	500	kr	 Totalt	utgifter:	 30	525	kr	

	

	



Hej alla medlemmar!  

Maine coon katten har fått in förfrågningar från medlemmar som önskar möjlighet att få 
medlemstidningen digitalt. Utifrån detta genomfördes ett kattcafé där medlemmar tillsammans med 
delar av styrelsen fick vara med och prata om tidningens framtid. Värdefulla synpunkter och 
spännande förslag om format och innehåll lyftes vilket resulterat i nedan förslag. Beslut gällande 
tidningen kommer att tas på årsmötet 2023.  

Förslag: 

1. Ge ut tre (3) digitala utgåvor och en (1) tryckt tidning per år 

En fråga som kvarstår handlar även om vi ska behålla medlemsavgiften som den är eller om 
medlemsavgiften ska sänkas om kostnaden för tidningen blir lägre. 

 

Nuläge: I dagsläget skickas fyra (4) tryckta medlemstidningar per år ut till alla medlemmar, detta 
oavsett när under året medlemskapet tecknas. Kostnaderna för tidningen i nuvarande format 
inklusive porto uppgår idag till över 52 447 kr per år. Om vi får ner denna kostnad skulle vi 
exempelvis kunna lägga överskottet till andra aktiviteter för er medlemmar. 

 

I nuläget ser klubbens kostnader ut så här för tidningen:  

Årskostnad för tidningen 
Vid 250 tryckta exemplar 52 447 kr (kostnaden föreningen har idag) 
Vid enbart digital utgåva 2 891 kr (exempel) 

 

Inkommet förslag vid kattcafét 2022-09-01:  
- Maine coon katten ger ut tidningen digitalt med en (1) tryckt tidning per år. Förslagsvis skulle den 
tryckta tidningen vara det sista numret på året. Fördelen med en digital utgåva är inte bara 
ekonomin. Utrymmet för tidningens innehåll behöver inte begränsas, inte heller måste fyllas med 
visst antal sidor.  

 
 



Utgifter tidningen, vid 250 ex 4 gånger per år Kostnad per utskick
Tryckeri (250 exemplar) 19 404 kr
Porto 30 000 kr
Etiketter 152 kr
Layoutprogram 2 891 kr
Kostnad tidning vid 250 ex. 4 gånger per år 52 447 kr

Utgifter tidningen, vid 250 ex 1 gång per år Kostnad per utskick
Tryckeri (250 exemplar) 7 875 kr
Porto 7 500 kr
Etiketter 38 kr
Layoutprogram 2 891 kr
Kostnad tidning vid 250 ex. 1 gång per år 18 304 kr

Kostnaderna ovan avser år 2023s prisbild



Styrelsepost	 Mandattid	 Nyval	 Sittande	 Avgående	 Förslag	
Ordförande	 2	år	(jämna	år)	 Nej	 Annika	Wallin	 -	 -	
Sekreterare	 2	år	(jämna	år)	 Nej	 Catrin	Svantesson	 -	 -	
Kassör	 2	år	(ojämna	

år)	
Ja	 Lisa	Warfvinge	 -	 Lisa	Warfvinge	

Ledamot	 2	år	(jämna	år)	 Nej	 Ulrika	Olsson	 -	 -	
Ledamot	 2	år	(ojämna	

år)	
Ja	 Hélène	Holm	 -	 Hélène	Holm	

Ledamot	 2	år	(ojämna	
år)	

Ja	 Birgitta	Hellström	 Birgitta	
Hellström	

Annika	Lill	

Suppleant	 1	år	 Ja	 Solinda	Stenstråle	 Solinda	
Stenstråle	

Lisabeth	Penn	

Suppleant	 1	år	 Ja	 Annika	Lill	 Annika	
Lill	

Yvonne	
Lindskog	

Revisor	 1	år	 Ja	 Ingvar	Nyquist	 -	 Ingvar	Nyquist	
Revisorssuppleant	 1	år	 Ja	 Ann	Torsbring	 -	 Ann	Torsbring	
Valberedningen	
(sammankallande)	

1	år	 Ja	 Maria	Forssberg	 -	 Maria	
Forssberg	

Valberedningen	 1	år	 Ja	 Hanna	Kullvén	 Hanna	
Kullvén	

Malin	
Sundqvist	

Valberedningen	 1	år	 Ja	 Nina	Mosén	 Nina	
Mosén	

Ann	Engdahl	

	



Motion	från	Maine	Coon-kattens	styrelse		
till	årsmötet	2023	
	
	
Förslag	till	tillägg	i	slutet	av	§3	i	stadgarna:	
	
"Det	åligger	varje	medlem	i	föreningen	att	stå	för	för	god	katthållning,	god	avel	och	god	
etik."	
	
Motivering:	Som	stadgarna	är	skrivna	nu	kan	man	utesluta	medlem	för	brott	mot	
paragraf	2	eller	3	i	stadgarna.	Men	det	är	svårt	för	en	medlem	att	direkt	"bryta"	mot	
något	i	de	paragraferna.	Vi	behöver	lyckligtvis	mycket	sällan	överväga	uteslutning	av	
medlemmar,	då	de	flesta	gör	så	gott	de	kan	och	förstår.	Det	är	mer	behov	av	
utbildning/upplysning	än	av	uteslutning.	Dock	är	det	viktigt	för	föreningens	seriositet	
att	man	kan	utesluta	medlemmar	som	till	exempel	upprepat	säljer	sjuka	katter	utan	att	
ta	ansvar	för	att	göra	rätt	för	sig,	eller	någon	som	lurar	kattungeköpare.	Med	detta	tillägg	
har	man	lite	lättare	för	att	motivera	en	uteslutning.	
	



Motioner	till	Maine	Coon-kattens	årsmöte	2023	
angående	beräkning	av	Årets	maine	coon	
	
Motion	1:		
Ta	bort	följande	text	från	reglerna	för	Årets	maine	coon:	
	
"Man	kan	inte	räkna	med	resultat	från	både	FIFe-utställningar,	WCF-utställningar	och/eller	
NFCO-utställningar	för	samma	katt.	Om	en	katt	har	resultat	från	två	eller	fler	av	förbunden	så	får	
ägaren	välja	och	skicka	in	resultat	från	ett	av	förbunden."	
	
Motivering:	Som	det	står	nu	får	inte	ens	WCF-resultaten	blandas	med	NFCO-resultaten,	vilket	
var	en	olycklig	skrivning.	Men	dessutom	ska	det	ju	nu	ges	möjlighet	för	WCF-medlemmar	att	
ställa	ut	i	SVERAK,	vilket	inte	var	möjligt	förut.	NFCO-medlemmar	har	fortfarande	inte	den	
möjligheten,	efter	vad	jag	förstår,	men	jag	tror	att	det	blir	svårt	för	WCF-	och	NFCO-medlemmar	
att	kunna	delta	i	Årets	maine	coon	över	huvud	taget	om	de	inte	får	ta	med	allt	som	går.	
	
	
	
Motion	2:	
Ändra	följande	text	i	reglerna	för	Årets	uppfödning:	
	
Från:	
"Totalt	tio	resultat	inskickade	från	katter	från	uppfödningen."	
till:	
"Totalt	minst	fem	och	max	tio	resultat	inskickade	från	katter	från	uppfödningen."	
	
Motivering:	Även	om	det	blir	svårt	att	vinna	med	färre	resultat	vore	det	trevligt	om	fler	i	alla	fall	
kan	delta.	
	
	
	
Motion	3:	
Lägg	till	följande	text	i	reglerna	för	Årets	uppfödning:	
	
Efter:	
"Katten	deltar	i	den	klass	där	den	har	tagit	flest	av	sina	medräknade	utställningsresultat.	Om	
detta	fortfarande	ger	mer	än	ett	alternativ,	deltar	katten	i	den	klass	där	den	uppnår	bäst	
placering."	
	
Lägg	till	nytt	stycke:	
"Poäng	i	veteranklassen	kan	inte	blandas	med	poäng	i	klasserna	för	vuxen,	kastrat	eller	ungdjur.	
De	räknas	heller	inte	med	i	uppfödarklassen."	
	
Motivering:	Första	meningen	är	ett	förtydligande	så	att	inte	en	katt	med	t	ex	tre	resultat	som	
veteran	och	två	som	kastrat	får	kastratpoängen	medräknade	i	veteranklassen.	Maxpoängen	i	
kastratklassen	är	nämligen	nästan	dubbelt	så	hög	som	maxpoängen	i	veteranklassen.	
	
Andra	meningen	är	för	att	bara	poäng	som	ligger	på	samma	skala	(samma	maxpoäng	etc)	ska	
vara	med	i	uppfödarklassen.	Den	meningen	kan	eventuellt	skippas,	om	årsmötet	föredrar	det.	


