PROTOKOLL fört vid MEDELPADS
KATTKLUBBs Årsmöte 2016-05-07
§

1

Årsmötet förklarades öppnat av ordf Kurt Rosenholm
och inleddes av en tyst minut för f.d. MeKs webmaster
Gerdy Westerlund och medl Eija Ritta Eklöf Meyer,
som båda avled oktober 2015
För ordningen skull meddelade sekreteraren att det var
Medelpads Kattklubbs 28e årsmöte och att klubben fyller
30 år i september.

§

2

Årsmötet förklarades behörigen kallat.

§

3

Till mötesordförande valdes Kurt Rosenholm

§

4

Till mötessekreterare valdes Solveig Rosenholm

§

5

Till justeringmän valdes Ingrid och Åke Näsholm

§

6

Dagordningen fastställdes efter att sekreteraren anmälde att på
övriga frågor § 26, skall upptas Best i Norr och att vår nya
förordnade web-master Håkan skulle informera om hemsidan.
och att ge årsmötet möjlighet att yttra sig om ev önskningar.

§

7

Styrelsens Verksamhetsberättelse lästes upp av sekreteraren
och godkändes.

§

8

Kassarapporten lästes upp av kassören och godkändes

§

9

Revisorernas berättelse lästes upp av revisorssuppleanten Ingrid
Näsholm och godkändes av mötet.

§

10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§

11a

§

11b Till kassör nyvaldes Margareta Jonsson på 2 år

Till ordförande nyvaldes Katarina Henriksson på 2 år.
Den sittande ordförande Kurt Rosenholm, som hade 1 år kvar.
avsade sig ordförandeskapet på grund av åldersskäl.

§
§

12a Till extern sekreterare nyvaldes Katarina Henriksson på 2 år
12b Till intern sekreterare nyvaldes Solveig Rosenholm, som av
åldersskäl ville trappa ner på det fulla ansvaret som sekreterare,
vilket hon var vald på ett år till. Hon har suttit som sekreterare
i klubben i 30 år. Solveig valdes på 1 år:

§

13

Till avelssekreterare omvaldes Margareta Jonsson på 1 år.

§

14

Som ledamot nyvaldes Kurt Rosenholm på 1 år.

§

15

Som revisorer omvaldes Hans-Erik Byström och Lars Ivar
Pettersson på 1 år

§

16

Till revisorssuppleant omvaldes Ingrid Näsholm på 1 år

§

17

Till hittekattsombud omvaldes Kristina och Solveig på 1 år

§

18

Till klubbvärd omvaldes Ing Marie Larsson på 1 år

§

19

Till prisansvariga omvaldes Solveig Rosenholm och Ing Marie
Larsson på 1 år.

§

20

Inga motioner var inlämnade till SVERAKs Årsmöte 2017

§

21

Medlemsavgifterna för 2017 är oförändrade. Gåvomedlemskapet
skall vara 150:-, vilket innefattar Våra Katter
som är obligatorisk och denna prenumerations-avgift 120:- går
oförminskad till SVERAK.

§

22

Telefonersättningen för styrelse och funktionärer uteblir
för 2016. Vi skänker denna ersättning till klubbens
fortlevnad. Ersättningarna för 2013-2015 har ej heller tagits ut.
Detta beslutades enväldigt på årsmötet 2016.

§

23

Årsmötet beslöt att styr skall utse delegat till Sveraks Årsm 2017

§

24

Till valberedning valdes Ing Marie Larsson och Solveig
Rosenholm

§

25

Rapport från SVERAKs Årsmöte 2016 lämnades av kassören
Till Sveraks Årsmöte hade det inkommit 15 motioner från
klubbarna, av vilka hälften blev strukna. En av motionerna
gällde huskatter, vilken godkändes av årsmötet , som lyder
Alla huskatter ska vara kastrerade för att deltaga på utställning.
Lägsta ålder är 4 månader. Gäller fr o m 1 januari.

§

26

Best i Norr diskuterades. Det beslutades att styrelsen skall utse
någon som har hand om detta. MeK skall fortsättningsvis vara
med i BIN enligt årsmötet.
Håkan Jonsson valdes enhälligt till ny web-master för MeK.
Årsmötet diskuterade hemsidan med Håkan.

§

27

Ordförande ville ha kaffe, så det var bäst att avsluta årsmötet.
Klubbvärden hade gjort ”smarriga” smörgåsar som vi fick till
kaffet. Det blev som vanligt diskussioner om allt under fikat.
Ordförande tackade för året som gått för ett engagerat arbete
av klubbens styrelse och medlemmar. Dessutom fick Kurt och
Solveig ett tack av Ingrid Näsholm för det arbete vi utfört i
snart 30 år. Hon hade blommor med sig från trädgården.
Det hela slutade med skön-sång av Åke Näsholm. Visor som han
skrivit själv. Ett lyckat årsmöte på alla sätt.
Årsmötessekreterare Solveig Rosenholm
Årsmötes ordförande Kurt Rosenholm

Justeras: Ingrid Näsholm Åke Näsholm
……………………………………………………………

Timrå o Sundsvall 2016-05-17

