Del av insänd text 2012-05-31 till Dagbladet Nya Samhället "Vi möts i Medelpad"
Medelpads kattklubb har haft årsmöte. Till ordförande för 2012 är Kurt Rosenholm, sekreterare Solveig
Rosenholm, kassör Katarina Henriksson, övriga ordinarie ledamöter är Britt-Marie Svedberg och Margareta
Jonsson.
Klubbens verksamhet för 2011 har bl a varit ärenden med katter utan synbarliga hem.
Hittekattsombuden Kristina Olsson och Solveig Rosenholm har även under 2011 ordnat hem till många
ägarlösa katter. Deras mångåriga arbete fortsätter även detta år. Hjälpen som övergivna, misshandlade och
hemlösa katter behöver, tar aldrig slut. Detta är nog att betrakta som Medelpads kattklubbs absolut viktigaste
arbete.
Till riksförbundet SVERAKs årsmöte sändes ännu en gång, en motion angående placering av Sveraks
återkommande årsmöten – som enbart hålls på ett par tre platser inom en liten radie, där endast halva Sverige
ingår. I år igen avslogs den motionen.
För MeK är det ett bakslag. Vi anser att även Sundsvall och övriga norrland ska betraktas viktiga nog, för att
få riksförbundet presenterat för allmänheten via ex årsmöten. Det borde också ligga i övriga Sveraks
intressen.
MeKs årsmöte avslutades med ett tack från ordförande, för goda arbeten under 2011 och ett givande årsmöte
med fint engagemang.
Efter mötet diskuterades arbetet under 2012, och de viktigaste punkterna var kattproblemen och hemlösa
katters svåra liv i samhället. /// Vid pennan Solveig Rosenholm

Årsmöte 2012 Medelpads Kattklubb
§ 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 Ing-Marie Larsson och Janet Jonsson
§ 6 Dagordningen fastställdes och godkändes av årsmötet
§ 7 Styrelsens Verksamhetsberättelse lästes upp av sekreteraren och godkändes
§ 8 Kassarapporten lästes upp av sekreteraren och godkändes
§ 9 Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes av mötet.
§ 10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 11 Till kassör omvaldes Katarina Henriksson på 2 år
§ 12 Till avelssekreterare omvaldes Margareta Jonsson på 2 år
§ 13 Omval av Kristina Olsson som ledamot på 2 år
§ 14 Som suppleanter omvaldes Helene Rosenholm och Ing-Marie Larsson 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 Olsson och Solveig Rosenholm på 1 år
§ 18 Till klubbvärd omvaldes Ing Marie Larsson på 2 år
§ 19 Till prisansvariga omvaldes Solveig Rosenholm och Ing Marie Larsson på 1 år.
§ 20 Inga motioner var inlämnade till SVERAKs Årsmöte 2013.
§ 21 Medlemsavgifterna för 2013 är oförändrade. Gåvomedlemskapet 100:- skall däremot höjas med 150:-, vilket
innefattar Våra Katter som är obligatorisk och denna prenumerations-avgift 120:- går oförminskad till SVERAK.
Hänskjuter att lyfta frågan senare.
§ 22 Telefonersättningen för styrelse och funktionärer blev oförändrad 2013. Samma ersättning har gällt under 5 år.
§ 23 Årsmötet överlät till styrelsen att utse delegater och ev bisittare till SVERAKS Årmöte 2013.
§ 24 Till valberedning omvaldes Ing Marie Larsson.
§ 25 Rapport från SVERAKs Årsmöte 2012 lämnades i korthet av sekreteraren som hade haft kontakt med delegater från
övriga klubbar. Protokollet från SVERAKs Årsmöte har klubben ännu inte fått.
§ 26 Motion insänd från Medelpads Kattklubb till SVERAKs Årsmöte för behandling. Motionen innehåll var, att det var
dags att årsmöten, även skulle hållas i Norrland. Motionen avslogs. Motionen och handlingar runt denna, bifogas detta
protokoll.
§ 27 Klubben har fr o m 2012 bytt postgiro till bankgiro i SWEDBANK vilket beslutades på MeKs årsmöte 2011.
§ 28 En fråga som var väckt på MeKs Årsmöte 2011 ang att en del klubbar hade osedvanligt höga resekostnader till
SVERAKs årsmöten har behandlats av sekreteraren i MeK och ordförande i SVERAK. De är ibland ovanligt stora
men de skulle ses över.
§ 29 Ordförande avslutade årsmötet med ett stort tack till alla som arbetat för klubben under året. Ett extra tack fick
Ing Mari Larsson för att hon hade bl a gjort kokarder till utställningen den 13-14 augusti 2011. Vi hade fikat och ätit
Ing Maris goda smörgåsar tidigare.
Avslutningsvis diskuterades katter och klubbens arbete och dess ekonomi. Nöjda och glada tog vi farväl av varandra till
nästa träff.
Årsmötessekreterare Solveig Rosenholm, Justerare Janet Jonsson och Ing-Marie Larsson

Bilaga 1

MeKs motion till Sveraks årsmöte 2012
Ärende: Motioner rörande SVERAKs stadgar. Motionerna nr M6 och M7 (MeK 1 och MeK 2) har insänts av
Medelpads kattklubb. Motivering till båda motionerna finns i M6 och M7.
Medelpads Kattklubb kan ej närvara på SVERAKs årsmöte p g av ledamots olycksfall.
Här kommer argumenten, som således ej kan lämnas av klubben från ”golvet”på årsmötet. Det är godkänt av SVERAKs
styrelse den 17 febr 2012, att på detta sätt lämna argumentationen.
Styrelsens förslag till beslut : AVSLAG av båda motionerna.
VARFÖR, mycket oklart?
Medelpads Kattklubb anser att årsmötena skall alternera runt om i hela Sverige. Detta har vi under alla de snart 26 år, som
MeK tillhört SVERAK, lagt fram till årsmötena på olika sätt.
MeK ligger mitt i Sveriges långa land. Oss veterligt har inte ett enda årsmöte hållits norr om Södertälje – Stockholm. Det
känns som Norrland är eller har blivit ett U-land, gällande de verksamma kattklubbarna. Visserligen har Sverige söderut
större befolkning. Men det är katter det gäller! MeK tror inte att det finns fler katter söderut. Kanske möjligen raskatter.
Huskatterna är säkert över-representerade i Norrland. Kattintresset är mycket stort i dessa trakter. Kattens värde måste ökas
.Därför behöver riksförbundets årsmöten även synas i Norrland.
Alternerande årsmöten är i högsta grad behövliga för reklamen av kattsporten. Pressen, TV och radio är intresserade!
Allmänheten får en vidare information om vad SVERAK är och om kattsporten. Därmed kan naturligtvis medlemsantalet i
klubbarna öka. Utan denna reklam, så kommer kattintresset att somna av, sakta och lugnt.
Så länge MeK har existerat, så har vi åtskilliga gånger fått frågor gällande riksförbundets årsmöten. När kommer årsmötet
att hållas i Norrland? Varför har det aldrig varit något årsmöte norröver? Vad tror ni att MeK har svarat?
Klubbarna skall solidariskt dela på kostnaden för Sveraks årsmöten. Det betyder ju att medlemmarna i klubbarna är med
och betalar delar av alla Sveraks årsmöten .Kallas detta för rättvisa åt alla. Medelpads Kattklubb arbetar för solidaritet.
Delegaterna, som t ex reser från norra Norrland, har varit tvungna att ta ledigt både fredag och ofta måndag, för att komma
till årsmötena. Vem betalar?
Alla politiska partier kan hitta lokaler runt om i Sverige, för att hålla sina årsstämmor och kongresser. I Sundsvall har det
hållits många årsstämmor. Varför tror SVERAKs styrelse att våra årsmöten är större än de politiska årsstämmorna! Om
SVERAK vill ha lämpliga lokaler, så ska de vara ute i god tid med beställning och inte vänta tills alla lokaler är
uppbokade. Börja minst 1 år före med ev förfrågan och beställning! Detta får ju klubbarna göra för att hålla en utställning.
De får ofta boka upp både datum och lokal många år i förväg.
SVERAKs över 50 klubbar hjälper säkert styrelsen med att hitta lämpliga årsmöteslokaler. Klubbarna kan ej stillasittande
vänta på SVERAKs styrelses besked om årsmötets placering varje år. Klubbarna måste även kunna planera. SVERAK är ju
klubbarna. Oss veterligt finns det inget beslut, som säger att SVERAKs styrelse ensidigt placerar årsmötena, utan minsta
kontakter och rådfrågan till medlemsklubbarna.
Är detta demokrati!
Medelpads Kattklubb önskar er alla ett givande och innehållsrikt årsmöte 2012
Timrå 2012-03-11 f ör Medelpads Kattklubb genom Kurt och Solveig Rosenholm

