SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/18
fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli, Borås
lördagen den 12 januari kl. 09.07 – 18.35 samt söndagen den 13 januari kl. 09.00 – 15.40, 2019
SVERAKs styrelse
Närvarande
Annette Sjödin, förbundsordförande

Ej närvarande
Conny Jansson, utställningsledamot

Eva Porat, vice ordförande

Övriga närvarande

Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom

SVERAKs kansli
Cecilia Wennergren, protokollförare
Moa Stamholt, kanslichef
Elina Byström

Sofie Abbereus, avels- och hälsoledamot
Anna-Lena Berg, avels- och hälsoledamot
Lotta Kragh, utställningsledamot
Britta Kjellin, regelledamot
Hans Boskär, ledamot
Siv Widberg, ledamot

Projektgrupp diplomering steg 2 (lördag)
Roseanne Forslund
Jeanette Houdi
Wendy Mörk
Sarah Sandell Purvins

§ 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. C Jansson hade meddelat
sjukdom och kunde tyvärr inte närvara. På plats på kansliet under lördagen var även projektgruppen för
diplomering steg 2 (de deltog på styrelsemötet under punkten diplomering).
Beslutades att godkänna kallelsen.

§ 2 Val av justerare
Beslutades att välja A-L Berg att jämte mötesordförande justera detta protokoll.

§ 3 Fastställande av dagordning och ärendelista
Beslutades att, efter några kompletteringar, fastställa dagordning och ärendelista.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Dnr 18-10-36:4

Styrelseprotokoll nr 4/18 fört vid styrelsemöte 181103-04

Publicerat på www.
Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Konfirmering av AU-, kontrollgrupp- och e-postbeslut
Dnr 17-10-109:13

Kattklubb – förslag på korrigering av text i överlåtelseavtal (ver. 2017 08)

Skrivelsen mailad till styrelsen 181129.
Förslag på korrigering av text som idag är olyckligt formulerad. Klubben anser vidare att detta borde kunna
uppdateras utan att beslut fattas av SVERAKs årsmöte, då det är viktigt att få denna felaktighet rättad så
snart som möjligt.
B Kjellin och E Porat (som även har skrivit en artikel i Våra Katter 6/18 om detta) har varit i kontakt med
flera enskilda medlemmar och klubbar, utefter det har styrelsen beslutat om korrigerad text (längst ner på
blankett 1022):
”Uppfödarens huvudsakliga ansvar avser kattens hälsa och funktion som sällskapskatt. Det innebär i första
hand att katten ska vara frisk vid försäljningstillfället och då heller inte ha något dolt fel som medför att
den senare visar någon sjuklig defekt. Genom undertecknande intygar säljaren att information om kända
sjukdomar/defekter om såld katt samt föräldradjuren har delgivits köparen. Uppfödaren är emellertid
inte ansvarig för hur katten utvecklas exteriört.”
M Stamholt har uppdaterat blanketten och publicerar ut ny på hemsidan.
Beslutades att konfirmera beslutet. B Kjellin besvarade klubben.
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Dnr 18-03-86

Uppfödare – ansökan om tillstånd för parning (målras BOM non)

Sökande har inkommit med en väl underbyggd ansökan som även visar på samarbete med flera andra
uppfödare.
Kontrollgruppen för raskorsning har beslutat att bevilja ansökan 181219.
Beslutades att konfirmera beslutet. C Wennergren har besvarat sökande. B Kjellin deltog ej i beslutet.
Dnr 18-03-85

Kattklubb – dispensansökan för enskild medlems räkning; avsaknad NORM-test

Dispensgruppen har den 181219 beslutat att bevilja dispens att stambokföra kullen utan avelsförbud.
Dispensgruppen har även beslutat att lyfta fråga rörande sökandes diplomeringsstatus till styrelsemötet.
Beslutades att konfirmera beslutet om dispens från avelsförbud.
Beslutades efter omröstning, att diplomeringen kvarstår. A Sjödin besvarar sökande tillsammans med C
Wennergren.
Dnr 16-10-30:5

Domarelev B Kjellin – dispensansökan; antal elevgångar för elevaktivitet

Dnr 16-10-59:4
Styrelsens AU har den 181223 beslutat att bevilja dispens (rörande både kategori 3 och 4).
Beslutades att konfirmera beslutet. B Kjellin deltog ej i beslutet. A Sjödin besvarar.

§ 6 Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
Dnr 18-10-53:4

M Stamholt – kanslirapport; stående punkt

M Stamholt föredrog hur kanslisituationen sett ut under november-december.
M Demervall har kommit igång med översynen av förbundets hemsida och enligt den avrapportering som
är gjord så ser den nya sidan lovande ut.
Ansökningstiden för kansliets nyanställning (heltid med IT-ansvar) har gått ut och tre sökande är kallade på
intervju, imorgon söndag em.
Nya formuläret på hemsidan för nyanmälan till ID-registret har slagit väl ut, den har genererat i en rejäl
ökning av inkomna nyregistreringar till ID-registret. Bra att ägare anmäler sin katt, men också en ökad
arbetsbelastning för kansliet.
E Byström har efter många nedlagda timmar lyckats lösa problemet med det krånglande macrot som
räknar Årets Katt!
Det arbetas fortfarande med att införskaffa och sätta upp en ny server på kansliet, kansliet inväntar även
offerter på nytt larm till kanslilokalen.
C Wennergren deltog på assistentutbildningen som var på kansliet den 15 december.
4 nya swish nummer har beställts, detta för att underlätta inbetalning och kontroll av tex annonsbokningar
och nya medlemmar i projektet medlemsdrive. M Stamholt ordnar så E Porat får ”tittbehörighet” till
numret kopplat till annonser.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Muntlig

B Kjellin – GDPR; stående punkt

Diskussion rörande Agria och vad vi kan/får sända till dem för att uppfylla vår del av vårt samarbetsavtal
med dem. Vi måste skriva ett avtal med Agria i avseende på GDPR. B Kjellin håller även på att
sammanställa information rörande GDPR som skall publiceras på hemsidan, för information till enskilda
personer.
Beslutades att B Kjellin kontaktar Agria.
Dnr 18-10-89

Utställningsledamöterna – förbud mot pälsdjur i kommunala lokaler

Förslag att hälsoledamöterna samlar in och sammanställer relevanta underlag, så vi
(utställningsarrangerande klubbar) kan tillskriva kommunerna med fakta rörande allergier och
städning/sanering av lokaler.
Beslutades i enlighet med förslag.
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Dnr 18-10-90

A Sjödin – intresseanmälan FIFe seminarium i samband med GF 190601

Avsänd till svenska domare och elever 181212, sista svarsdatum är 190131. Förbundet ersätter enligt
stadgarna deltagande för 1/3 av domarna, det vill säga åtta stycken.
Förslag att erbjuda elever (oavsett om de är seniorelev eller ej), resa och hotell fullt ut (ej traktamente) om
inte domarnas 8 platser fylls.
Beslutades i enlighet med förslag.
Dnr 18-10-92

Hälsoledamöterna – FindUs; länka till DNA laboratorium

Underlaget är konversation med en enskild uppfödare, men, det är hälsoledamöterna som lyfter frågan
om vi skall länka enskilda katter i FindUs till ett eller flera laboratorier. Relevanta DNA-resultat registreras
idag på katten i stamboken.
Beslutades att förbundet inte skall länka till resultat från laboratorier. A-L Berg och S Abbereus besvarar.
Dnr 16-10-94:13

Kattklubb – klubbuppsättning assistentskjortor

För några år sen delades det ut assistentskjortor till klubbarna. Vissa klubbar erhöll då inga, då de inte
hade någon utställning på gång just då. Nu är det flera av dessa klubbar som är på gång med utställning
och de önskar skjortor.
Beslutades att de klubbar som inte erhöll skjortor och som nu kommer att arrangera utställningar
framöver erhåller startkitt, utan kostnad. S Abbereus och A-L Berg deltog ej i beslutet.
Beslutades att gå ut med förfrågan till samtliga klubbar och till de assistenter som är berättigade till
”egen” skjorta, om de önskar göra beställning (mot kostnad). Kansliet sänder förfrågan i cirkulär.
Muntlig

Årets katt – prisutdelning flyttad till DÄK 190330 i Borlänge

Efter idogt bearbetande av den klubb i Norge som har bokat utställning samma helg (några mil för nära
Borlänge), så har de nu beviljat Dalälvskatten dispens att få avhålla utställning.
Glädjande nog så har klubben rott iland med att få tag i domare, lokal etc, trots mycket kort varsel, varvid
prisutdelningen av Årets Katt 2018 kan ske på en utställning!
Beslutades att förbundet har en monter på utställningen. A-L Berg, H Boskär, C Jansson, B Kjellin, E Porat
samt S Widberg bemannar montern och deltager på prisutdelningen.
Beslutades att livesända prisutdelningen, till en maximal kostnad om 2 000 kr för utrustning och personal.
H Boskär ordnar med det praktiska. H Boskär deltog inte i beslutet.
Dnr 19-10-3

M Demervall – förbundets bildbank

I och med M Demervalls arbete med att omstrukturera SVERAKs hemsida så undrar hon över bildbanken.
M Demervall önskar använda sig av bilder från fotograf ”Tuss & Tass”, då det optimala är att använda en
blandning av bilder för att få till det där lilla extra och spänning på sidan. M Demervall har enkel tillgång till
Tuss & Tass bilder vilket förenklar arbetet, de passar också fint i den layout som hon tagit fram till
hemsidan. Fotografen upplåter bilder, för hemsidan, utan kostnad men uppskattar om hon istället kan få
en annons i Våra Katter. Fotografen erbjuder även att vi kan be om ytterligare 12, mer specifika bilder, till
hemsidan.
Beslutades att tacka ja till erbjudandet samt att erbjuda visitkortannons året ut i Våra Katter, samt en
något större i julnumret 6/19. E Porat besvarar.
Dnr 19-10-4

E Byström – rapport medlemsdrive

Förbundets kampanjerbjudande för nya medlemmar startade vid årsskiftet. Information om kampanjen
och rutiner rörande den har sänts i cirkulär till alla klubbar och E Porat har även gjort upprop på FB-sidan
för klubbfunktionärer. Totalt deltager 31 klubbar från norr till söder. M Demervall har uppdaterat
hemsidan för att göra kampanjen synlig.
Under årets första dagar (tom 10/1) har det inkommit 26 stycken anmälningar varav tolv stycken är
kompletta med betalning. Dessa tolv är nu inregistrerade i klubbar och de har fått välkomstbekräftelse
från kansliet (som respektive klubb erhållit kopia av). Tio av dessa tolv nya medlemmar har själva valt
klubb.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Beslutades att E Byström fortsättningsvis sänder månadsrapport över antal medlemmar (med notering om
antal nya via medlemsdriven) till hela styrelsen och inte endast till förbundsekonomen.
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Muntlig

B Kjellin – familjens jurist

På tidigare styrelsemöte har beslutats att B Kjellin skall se över om vi kan koppla någon jurist/firma till
förbundet som enskilda medlemmar kan vända sig till. Dvs någon ”specialist” i juridiska frågor rörande
katt.
Beslutades att inte fortsätta med frågan. L Kragh och M Wirth Färdigh deltog ej i diskussionen.
Muntlig

B Kjellin - kommunikation

Diskussion rörande vikten av respons när någon i styrelsen/kansliet sänder ut och frågar efter synpunkter
etc. Ämnet kom upp och ventilerades vid ett flertal tillfällen under helgens möte.
Beslutades att alla skärper till sig!
Muntlig

B Kjellin – handlingar vid införsel

Det har visat sig att det råder missförstånd i vilka handlingar som krävs vid stambokföring av katt, införd
från land utanför EU.
Beslutades att C Wennergren gör en tydligare skrivning i informationen på hemsidan.

§ 7 Ekonomi
Dnr 18-10-21:11

M Wirth Färdigh – ekonomisk rapport oktober 2018

Dnr 18-10-21:12

M Wirth Färdigh – ekonomisk rapport november 2018

Dnr 18-10-21:13

M Wirth Färdigh – ekonomisk rapport december 2018

Medlemsantalet och stambokföringens inkomster ligger fortsatt något över föregående år däremot har
antalet utställda katter minskat med 10%. Annonsering i Våra Katter har hämtat upp sig lite under årets
sista månader, ligger dock fortsatt med betydligt lägre siffror än budget. Dataprojekten har precis som
noterats vid tidigare möten, med råge, överskridit budget.
Som redan beslutats på årsmötet 2018 så kommer årets resultat att vara negativt.
Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 8 SVERAKs årsmöte
Genomgång inför årsmöte 2019
Genomgång, diskussion och praktiskt arbete med ”årsmöteslunta” och dess innehåll.
Års- och verksamhetsberättelse 2018 undertecknades av samtliga närvarande styrelseledamöter. DNs
årsberättelse är ännu ej inkommen.
Bokslut är under arbete och C Wennergren tar med sig relevanta underlag till internrevisorerna som gör
sin slutgranskning i samband med utställning 190126. Efter det skall underlagen till vår externrevisor,
KPMG.
Hyra av webbutrustning samt personal kommer att landa på ca 4 000kr. Beslutades att godkänna den
kostnaden. H Boskär deltog ej i beslutet.
Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för att se över förbundets blanketter för överlåtelse och
fodervärdsavtal. B Kjellin är ansvarig att ta in förslag på medlemmar att ingå i gruppen.
Dnr 18-05-7:2

Valberedningen – upprop till klubbar

Mailad av Valberedningen till klubbarna samt sänd med kanslicirkulär 4/18, 181122.
Beslutades att lägga uppropet till handlingarna.
Dnr 19-10-2

Stambokföringen – rapport 2018

Hemsidan är under uppdatering med 2018 års siffror avseende antal stambokförda katter. Rapporten
kommer även som vanligt att presenteras i Våra Katter.
Beslutades att bifoga rapporten med årsmöteshandlingarna.
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§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 19-10-1

Kattklubb – ansökan Scandinavian Winner Show 2021

Endast en klubb har inkommit med intresseanmälan att arrangera SW 2021.
Kansliet beställer precis som tidigare ”SW BIS” kokarder från FIFe, förbundet står för den kostnaden.
Beslutades att tacka Nerikes Kattklubb och att godkänna deras ansökan att arrangera SW 2021, i Örebro
den 13-14 februari 2021. H Boskär & E Porat deltog ej i beslutet.
Dnr 19-03-3

Stambokföringen – önskemål om att starta FIFe breed Council för BOM non

För att uppfylla kraven för medlemskap i FIFe BC för non ras krävs bland annat:
• Stambokfört minst 1 kull av rasen
Vi har nu tre erfarna burmauppfödare som aktivt arbetar för att i FIFe etablera den nya rasen BOM non.
Flera kullar är på gång men ingen ännu född. Uppfödarna har önskemål om att starta ett FIFe BC för BOM
non och de har även en kandidat för posten som sekreterare.
Beslutades att bevilja dispens och tillskriva FIFe. B Kjellin deltog ej i beslutet. C Wennergren sänder
dispensansökan till Administratorn för FIFe BC.

§ 10 Arbetsgrupper och projekt
Styrgrupp över IT-arbetsgrupper och projekt

Muntlig

L Kragh – rapport

L Kragh informerade om vad som är på gång just nu i vår programutveckling. Bekräftelsehanteringen vid
utställning är på väg i MinaKatter, detta kommer att underlätta betydligt för alla, då detta är något som
orsakat en hel del problem på senare tid. Även incheckning online är på väg samt att domarlistorna
kommer att förbättras för sekretariatet. Viktigt är att klubbarna använder senaste versionen av Aladdin,
annars missar de viktiga uppdateringar/förbättringar!
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
MinaKatter

Inget att rapportera
Uppfödardiplomering – steg 2

Muntlig

Diplomeringsgruppen - rapport

Diplomeringsgruppen hade under lördagen personligt möte på kansliet. De gick igenom sina tankar och
funderingar med styrelsen, bland annat den artikel som behandlats av tidigare styrelse. Viss justering
behövs i artikeln, som i stora drag är jättebra.
Gruppen kommer att göra en presentation på årsmötet och de hoppas givetvis på att då erhålla en
konstruktiv diskussion med delegaterna.
Beslutades att W Mörk är kontaktperson mot styrelsen, att kallas till styrelsemöte om så behövs.
Beslutades att justerad artikel skall presenteras på hemsidan samt att en lättare version skall publiceras i
Våra Katter.
Assistentutbildning

Dnr 10-10-43:43-44

Kansliet – assistentutbildning, rutiner och städning

Vid assistentutbildningen i Borås 181215 fanns deltagare som trots flera påtalanden, inte var medlem i
någon SVERAK-ansluten kattklubb. Viktigt att tänka på är att endast enskilda medlemmar täcks av den
försäkring som förbundet har. Även rutiner kring arrangerandet av assistentutbildningar och att hålla
aktuellt utbildningsmaterial diskuterades. Planerade utbildningsdatum för 2019 är ännu ej förbundet till
handa.
Beslutades, återigen, att man måste vara enskild medlem i en SVERAK-ansluten kattklubb för att kunna
deltaga på assistentutbildningen. A Sjödin tillskriver ansvariga för assistentutbildningen rörande rutiner
etc.
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Hälsa

Muntlig

A-L Berg – rapport om ”trubbnosar”

I december höll A-L Berg och Spexus ett seminarium för uppfödare, liknande det som var på FIFes GF i maj.
A-L Berg har sammanställt information om allt som gjorts från 2016 rörande ”trubbnosar” och sänt detta
till veterinär Maria Karlsson, en av initiativtagarna till det så kallade trubbnosuppropet. Materialet har
mottagits mycket positivt och konstruktiv dialog förs. Arbetet fortgår.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Här lämnade H Boskär, E Porat samt M Stamholt mötet för att intervjua de tre personer som var kallade till
anställningsintervju för kanslitjänsten.

§ 11 Myndigheter
Dnr 17-10-51:14

Jordbruksverket - dialoggrupp djurskydd; sammanfattande anteckningar möte
181003 (står 2019 på handlingen)

Dnr 17-10-51:15

Jordbruksverket - dialoggrupp djurskydd; gradering framtidens djurskydd

A-L Bergs minnesanteckningar från detta mötet behandlades på styrelsemötet i november.
Hälsoledamöterna har värderat vad förbundet bedömer är viktigast för framtidens djurskydd.
Beslutades att lägga de sammanfattande anteckningarna till handlingarna.
Dnr 17-10-62:13

Jordbruksverket – referensgrupp L102; kompetenskrav

A-L Berg har varit JV behjälplig att ta fram information rörande förbundets uppfödardiplomering. JV är
intresserade av utbildningar/kompetenshöjningar kring avel, tillsyn och skötsel.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Dnr 18-10-80:2

A-L Berg - Jordbruksverket; Djurskyddskonferens 181121, rapport

Representant från SLU berättade om SLUs vetenskapliga råd, uppdrag och arbetssätt. Det vetenskapliga
rådet utför ingen egen forskning, utan dess roll är att ta fram och utvärdera ett vetenskapligt underlag.
Representanter från JV fortsatte sedan med hur de arbetar tillsammans med vetenskapliga rådet. I korthet
sammanställer och analyserar rådet data, medan JV riskvärderar och fattar beslut. JV ber rådet om hjälp
främst vad gäller djurskyddsföreskrifter, specifika uppdrag och utredningar, men rådet är ingen
remissinstans.
Vidare redogjorde rådet om dess uppdrag rörande hund- och kattföreskrifterna. Sammanfattningsvis anser
rådet att både hund och katt behöver regelbunden, daglig fysisk aktivitet som skall vara anpassad efter
individens förutsättningar. Social kontakt med människa rekommenderas dagligen. Avvänjning och
separation före den naturliga åldern bör undvikas på grund av risk för beteendestörningar.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Dnr 18-10-86

Jordbruksverket – remiss SJVFS 2012:27

Remissen avser slakt och annan avlivning av djur, befintliga regler ska uppdateras till 9 december 2019.
Remissen är besvarad av hälsoledamöterna.
Beslutades att lägga remissen till handlingarna.
Dnr 18-10-88

SLU – inbjudan att deltaga med monter vid öppet hus i Uppsala 190119

A-L Berg och C Jansson kan bemanna monter för förbundets räkning.
Beslutades att förbundet deltager med monter.
Dnr 17-10-40:10

Regeringskansliet – möte i det nationella djurskyddsnätverket;
minnesanteckningar 181108

C Jansson skulle deltagit för förbundets räkning men fick hastigt förhinder.
Beslutades att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.
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§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation
Dnr 13-10-15:3

Förnyat avtal med Royal Canin (RC)

E Porat har den 181113 haft personligt möte med vår samarbetspartner RC varvid nytt avtal för 2019-2021
diskuterades. A Sjödin skulle deltagit på mötet men fick hastigt förhinder. A Sjödin har bokat in nytt
mötesdatum med RC den 190116 för vidare diskussion om avtalet.
Beslutades att bevilja A Sjödin ett arvode för möte 190116, då detta inte ingår i hennes ordinarie uppdrag.
Dnr 14-10-20:10

Agria – julhälsning samt information

Information om kontaktpersoner på Agria. Vårt nuvarande avtal med Agria löper ut vid årsskiftet, dags att
börja titta på eventuell förlängning av avtalet.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Dnr 11-10-58:6

G Stagnelid – rapport Agrias valberedning 2018

G Stagnelid informerar om hur arbetet är uppbyggt i VB samt att VBs företrädare för smådjursintresse är
Svenska Jägarförbundet, SVERAK samt SKK. SKKs U Uddman sitter för närvarande med som ledamot i
Agrias styrelse.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Dnr 9-10-17:18

A Börje – rapport Agrias skadeprövningsnämnd 2018

Under 2018 har det avhållits fyra möten och SVERAK har varit representerat på tre av de mötena. Under
2018 har 14 ärendens behandlats, tre st av dessa rörde katter. Katternas skador har gällt problem med
rörelseapparaten, hud och tänder.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Dnr 18-10-91

E Porat – SVERAKs logotype var med TV programmet Parlamentet 181216

SVERAKs logotype var med i TV programmet Parlamentet 181216 och på ÄKs utställning i Göteborg nu i
december så var profilen Glenn Hysén där med sitt TV-team.
Beslutades att lägga denna positiva reklam till handlingarna.
Muntlig

A-L Berg – rapport från Agria breed profile seminarium

Seminariet var mycket trevligt om än något glest med deltagare. SVERAK skall utse två ambassadörer som
kan hjälpa till med att tolka kommande statistik. Förslag att för detta ändamål utse A-L Berg och S
Abbereus.
Beslutades i enlighet med förslag samt att lägga rapporten till handlingarna.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 17-10-8:25

Agria - Forskning till nytta för katternas hälsa

Dnr 17-10-8:26

Agria - Så Skyddar du katten under julen

Dnr 17-10-36:36

Sveland – Ny digital tjänst hittar hem åt hemlösa katter

Dnr 17-10-8:27

Agria – Miljoner för friskare hundar & katter i Norden

§ 13 Disciplinnämnd
Dnr 18-10-78:2

DN – beslut om avstängning från all SVERAK-verksamhet i nio månader

Rörande SVERAKs grundregler punkt 1.2 och 1.3.4 samt FIFes regler för uppfödning och stambokföring
§2.3.3
Beslutades att lägga beslutet till handlingarna.
Dnr 18-10-61:5

Kattklubb – bemötande av kritik från DN

Klubben upplever att DN kritiserat deras agerande.
Beslutades att sända skrivelsen till DN.
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§ 14 Internationellt samarbete
FIFes GF 2019 – antal deltagare
Det är dags att boka rum inför FIFes GF. Förslag att sända två delegater och en åhörare, dvs tre rum.
Beslutades i enlighet med förslaget. C Wennergren bokar tillsammans med rummen för domare/elever.

§ 15 Ärenden för kännedom
Inget förelåg

§ 16 Övriga frågor
Inget förelåg

§ 17 Nästa styrelsemöte
Nästa möte är planerat till fredag 15 mars i samband med förbundets årsmöte i Linköping. Vi startar med
lunch kl. 12.00 för att sedan påbörja styrelsemötet kl 13.00.

§ 18 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade för ett trevligt om än långt möte varvid mötet sedan förklarades som avslutat.

Borås 2019-01-31
Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:
Torslanda 2019-01-31

Knivsta 2019-01-31

Annette Sjödin
Förbundsordförande

Anna-Lena Berg
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