MeKs årsmöte 2010
§ 1 Årsmötet förklarades öppnat av ordf Kurt Rosenholm.
§ 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 och godkändes av årsmötet.
§ 7 Styrelsens Verksamhetsberättelse lästes upp av sekreteraren och godkändes.
§ 8 Kassarapporten lästes upp av kassören och godkändes av mötet
§ 9 Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes av mötet.
§ 10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 11 Till kassör omvaldes Katarina Henriksson på 2 år
§ 12 Omval av Kristina Olsson som ledamot på 2 år
§ 13 Som showsekreterare, suppleant valdes Helene Rosenholm 1 år
§ 14 Som revisorer omvaldes Hans-Erik Byström och Lars Ivar Pettersson på 1 år
§ 15 Till revisorssuppleant omvaldes Ingrid Näsholm på 1 år
§ 16 Till hittekattsombud omvaldes Kristina Olsson och Solveig Rosenholm på 1 år
§ 17 Till klubbvärd nyvaldes Ing Marie Larsson på 2 år
§ 18 Till prisansvariga omvaldes Solveig Rosenholm och Ing Marie Larsson på 1 år.
§ 19 Inga motioner är inlämnade till SVERAKs Årsmöte 2011
§ 20 Medlemsavgifterna för 2011 är oförändrade. H.medl 370:- inkl Våra Katter, Familjemedl 80:Pensionärer 290:- inkl Våra Katter, Stödmedl 100:- och Gåvomedlemskap 100:-.
I denna paragraf diskuterades MeK-Infos fortsatta utgivning. Årsmötet beslöt att medlemstidningen utges med högst 1
nr/år. Skriftlig korrespondens med medlemmarna kanske med utsänd information efter behov. Informationen skall för
övrigt finnas på hemsidan. De som saknar dator kan få informationen brevledes.
§ 21 Telefonersättningen för styrelse och funktionärer 2011 blir samma som under åren 2008, 2009 och 2010.
§ 22 Årsmötet överlät till styrelsen att utse delegater och ev bisittare till SVERAKs Årsmöte 2011.
§ 23 Till valberedning omvaldes Ing Marie Larsson.
§ 24 Rapport från SVERAKs Årsmöte 2010 lämnades i korthet av ordf, sekr, och kassören som hade bevistat nämnda
årsmöte. På hemsidan finns det även en rapport och det kommer mera om motionerna som handlades på årsmötet.
§ 25 På övriga frågor diskuterades kommande int kattutställning som MeK anordnar april 2011 i Bergeforsen. Årsmötet
godkände anordnandet av denna utställning. Ingrid Näsholm berättade lite om de sibiriska katterna. Margareta
Jonsson övertog avels-sekreterar-sysslan som sekreteraren överlämnade med varm hand. Till avelssekreterare valdes
Margareta Jonsson på 2 år.
§ 26 Mötet avslutades av ordförande med ett stort tack till alla som under året fört klubben framåt och ett extra tack till
Doris och Torsten Sundvisson som under många år varit MeKs klubbvärdar.
Till sist fikade vi och åt smarriga smörgåsar under det att vi fortsatte ventilera katter och hade funderingar inför detta nya
år.
Årsmötessekreterare Solveig Rosenholm, Justerare Ingrid Näsholm, Åke Näsholm

