SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/18
fört vid SVERAKs styrelsemöte på Frimurarehotellet, Linköping
fredagen den 15 mars 2019, kl 13.13 – 17.30

SVERAKs styrelse

Övriga närvarande

Närvarande
Annette Sjödin, förbundsordförande

SVERAKs kansli
Cecilia Wennergren, protokollförare

Eva Porat, vice ordförande
Michael Wirth Färdigh, förbundsekonom
Britta Kjellin, regelledamot
Sofie Abbereus, avels- och hälsoledamot
Anna-Lena Berg, avels- och hälsoledamot
Lotta Kragh, utställningsledamot
Conny Jansson, utställningsledamot
Hans Boskär, ledamot
Siv Widberg, ledamot

§ 1 Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Förbundsordförande A Sjödin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Beslutades att godkänna kallelsen.

§ 2 Val av justerare
Beslutades att välja L Kragh 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 18-10-36:5

Styrelseprotokoll nr 5/18 fört vid styrelsemöte 190112-13

Publicerat på www.
Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5 Konfirmering av AU-, kontrollgrupp- och e-postbeslut
Dnr 18-10-85:3

Ninetech – tidsestimat MinaKatter; steg 1: Ägarbyte

Styrelsens AU har 190219 beslutat att godkänna offerten (i enlighet med beslut på styrelsemöte 3/18).
Arbetsgruppen har tagit fram gedigen kravspecifikation, H Boskär och L Kragh har vid upprepade tillfällen
varit i kontakt med vår leverantör och diskuterat och pressat offerten.
Beräknat tidsestimat är 172 timmar. Beräknas vara i drift senast i augusti.
Beslutades att konfirmera AUs beslut.
Dnr 19-05-7

M Wirth Färdigh – Årsmötet; Stockholmsklubbars deltagande redan från fredag

Avståndet mellan Linköping och Stockholm (centrum) är enligt Google Maps 20 mil. Förslag att alla klubbar
med säte Stockholm får chans att deltaga även fredag kväll/natt utan extra kostnad för klubben. Styrelsens
AU har 190130 beslutat i enlighet med förslaget, som även motsvarar tidigare beslut när avstånd varit
nära gränsen.
Beslutades att konfirmera AUs beslut. M Stamholt har besvarat berörda klubbar.
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Dnr 13-10-15:4

A Sjödin – Royal Canin, planerat möte 190219 i Göteborg

Planerat uppföljningsmöte rörande slutskrivningen av det nya samarbetsavtalet med Royal Canin. AU har
beslutat att godkänna en halvdagsersättning till A Sjödin, då detta möte inte kan anses ingå i ordinarie
uppdragsbeskrivning.
Beslutades att konfirmera AUs beslut.
Dnr 16-10-94:14

A Sjödin – nybeställning av assistentskjortor

Dnr 16-10-94:15

Cirkulär 190305, till klubbar, utställningsarrangörer/assistenter (för kännedom)

A Sjödin har utefter uppdrag från styrelsen tagit fram kostnad från vår tidigare leverantör av
assistentskjortor, för nybeställning.
Kostanden är 200kr + moms/skjorta, A Sjödin har förhandlat bort kostnaden för tryck.
Förslag att subventionera priset till de klubbar som vill komplettera samt till de behöriga assistenter som
beställer två skjortor, till 200kr/skjorta. För behörig assistent som endast beställer en skjorta, föreslås
kostnaden till 250kr.
Styrelsen beslutade via e-post 190302 samt kompletterande beslut 190306, i enlighet med förslaget.
Beslutades att konfirmera beslutet.
På dagens möte föreslogs även att C Jansson, då han är utbildare av assistenter, erhåller en skjorta på
förbundets bekostnad.
Beslutades i enlighet med förslaget. C Wennergren lägger C Jansson på beställningsunderlaget.

§ 6 Kansliet, redaktioner, organisation, arbetsgrupper och interna frågor
Dnr 18-10-53:5

M Stamholt – kanslirapport; stående punkt

Rapporten avser januari-februari.
Beslutades att bordlägga punkten till söndagens möte, då M Stamholt ej var närvarande.
B Kjellin – GDPR; stående punkt
Förbundet ligger i fas gällande sitt GDPR-arbete. Samarbetsavtal, blanketter och förbundets olika
databaser har tittats över och justeringar har gjorts. Övervägningar görs kontinuerligt.
Tydligare information gällande GDPR kommer upp på hemsidan i samband med arbetet med den nya
hemsidan.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Dnr 18-10-90:2

A Sjödin – informationsbrev FIFe seminarium i samband med GF 190601

Avsänd till de domare och elever som kommer att åka till seminariet, via förbundet.
De domare som åker är M Edström, I Eek Magnusson, J Frithiof, L Nordström och E Porat. Elever som
deltager är L Höglund, B Kjellin samt P Palokangas.
Kansliet har meddelat FIFe så diplom kan utfärdas, samt bokat hotellrum.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Dnr 2-100-2252:42

A Sjödin – uppföljning klubbars organisationsnummer, säte samt stadgar

Redan 2005 sändes i cirkulär påminnelse om att alla klubbar måste inkomma med organisationsnummer
samt säte (ort), detta då dessa uppgifter krävs för att man skall betraktas som ideell förening. Vi har nu
uppmärksammat att detta fortfarande inte kompletterats av några klubbar, varvid A Sjödin personligen
har kontaktat dessa klubbar och nu fått in alla uppgifter (undantaget en klubb som återkommer, då det
visade sig att de endast hade ett preliminärt organisationsnummer).
SVERAKs Årsmöte 2017 beslutade att alla klubbar årligen, efter i klubben avhållet årsmöte, skall sända in
sina aktuella stadgar till förbundet. Det är fortfarande ett flertal klubbar som inte sänt in sina aktuella
stadgar till förbundet, vissa inte sedan mitten av 1990-talet (!)
Förbundet brukar uppmärksamma födelsedagar från 50 år och sedan ”jämna” födelsedagar uppåt.
Beslutades att fortsatt uppmärksamma klubbars födelsedagar enligt tidigare tradition.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
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Dnr 19-10-20

Å Carnbrand – ny elev; kategori 4

Å Carnbrand påbörjade elevgång på kategori 4, 190312.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Dnr 19-10-9

Redaktionsmedarbetare A Källström – meddelat avslut i redaktionen

A Källström har meddelat att hon av personliga skäl lämnar redaktionen från och med VåKa 2/19.
Beslutades att tacka A Källström för det arbete hon gjort genom åren i Våra Katters redaktion.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Dnr 19-10-9:2

Redaktionen VåKa – meddelande ny redaktionsmedarbetare

Redaktionen har mailat kansliet och meddelat att A Finnebäck är ny medarbetare från VåKa 2/19.
Beslutades att konfirmera redaktionens inval av A Finnebäck samt hälsa henne välkommen på posten.
Stambokföringen – rörande kritik mot förbundet/styrelsen om tidig kastrering
Kansliet får dagligen samtal från presumtiva nya kattägare som upplever problem med att faktiskt få köpa
en raskatt som de kan betrakta som sin. Det är krav som ”tidig” kastrering, man får inte avla på katten och
all uppsjöns mer eller mindre märkliga skrivningar att uppfylla som köpare. Numer är användandet av
förbundets överlåtelseavtal ett obligatorium vid överlåtelse, men fortfarande så får kansliet frågor,
rörande förbundets enskilda uppfödares agerande.
Det kan inte ingå i förbundets styrning hur olika uppfödare resonerar om sin uppfödningsverksamhet och
till vem man som uppfödare/kattägare väljer att köpa/sälja katt till och på vilka premisser (sålänge som
man håller sig till gällande regler).
Förbundet ställer sig bakom veterinärförbundets rekommendation om kastrering av katt från och med 4
månaders ålder.
Beslutades att hälsoledamöterna tillsammans med E Porat skriver artikel till VåKa i ämnet.
Utställningsledamöterna – missad uppdatering i regler för utställning 2019
Då frågor uppstått, då man trott att detta påverkar SVERAKs nationella tillägg som ligger precis efter i
textmassan, ett klarläggande:
§8.2 – Open doors
--4. ”Denna regel är förlängd t.o.m. 2018-12-31”
--Denna punkt 4, skall så som struken i 2019 års FIFe regler, vilket tyvärr är missat i den ny-upptrycka
SVERAK-upplagan. Punkt 4 syftade på FIFes regelverk rörande ”open doors” vilket from 19.01.01 innebär
att det inte tidsbegränsa hur länge som regeln skall gälla. Tidigare så ”omprövades” beslutet om möjlighet
till ”open doors” var femte år på FIFes GF, det behöver man framöver inte göra.
Det är sedan upp till det nationella förbundet om man vill använda sig av ”open doors” eller inte och hur
det skall administreras. SVERAKs årsmöte har beslutat att vi inom SVERAK kräver att berörda katter har en
utställarlicens utfärdad av förbundet (för att kunna säkerställa att katten faktiskt har tillträde till en
utställningslokal enligt FIFes regler om tillträde), dessutom har ett enhälligt årsmöte beslutat att licenser
inte utfärdas till enskilda medlemmar i WCF/TICA.
Beslutades att justera den missade strykningen i publikationen på hemsidan samt vid nästa tryckning.
Dnr 19-10-10

E Porat – Zoorfexpo 191109-10

Ansvariga från Zoorf har bekräftat att förbundet får deltaga på mässan även i år med samma premisser
som sist, dvs utan kostnad. Då de kommer att ha en mindre lokal i år (Kistamässan) så kan vår yta bli något
mindre.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
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Uppfödarseminarium 2019
A Sjödin kontaktar Royal Canin och efterhör hur deras planer ser ut.
Beslutades att bordlägga punkten, tills vi har svar från Royal Canin.
A Sjödin – arvodesfördelning
Handling mailad till alla 190207.
Beslutades att konfirmera föreslagen fördelning.
Blankett

B Kjellin & C Wennergren – blanketten ägarändringsintyg/ID-registrering (1031)

Blanketten ägarändringsintyg/ID-registrering, som idag sänds med kattungestamtavlor är på väg att ta slut
och bör då innan nybeställning, lämpligen uppdateras (rörande publicering/GDPR).
Förslag att man kan baka in godkännandet av registrering av personuppgifter också som idag ligger
nederst på blanketten. Förslag till ny text:
"Genom undertecknande godkänner jag att mina personuppgifter lagras av SVERAK samt att mina
kontaktuppgifter lämnas ut vid en sökning på kattens ID-nummer i SVERAKs ID-register - för katten!"
Detta berör även vanliga blanketten anmälan till ID-registret (som veterinärer kan beställa), när det lagret
sinar.
Då ägarändring via MinaKatter är igång inom kort så torde blanketten kunna fasas ut.
Beslutades att inte justera befintlig blankett, stambokföringen kopierar befintlig om behov uppstår.
A Sjödin – förbundets hemsida
Publicering av nya hemsidan pågår. Tyvärr har vissa tekniska problem uppstått vid flytten från ”hemlig
arbetssida” till den ”skarpa”. M Demervall som lagt ner ett gediget arbete och skapat en fantastiskt fin och
lättnavigerad sida, jobbar för fullt med att laga de länkar som tyvärr brutits.
Beslutades att tacka M Demervall för hennes arbete med sidan samt lägga informationen till
handlingarna.

§ 7 Ekonomi
Dnr 19-10-16

M Wirth Färdigh – ekonomisk rapport januari 2019

Dnr 19-10-16:2

M Wirth Färdigh – ekonomisk rapport februari 2019

Stambokföringens inkomster ligger kraftigt över föregående års, dock ligger inkomster för stamnamn
tydligt under fjolårets intäkter trots att det faktiska antalet nyregistrerade stamnamn fortsatt ökat. Det
kan tyda på att enskilda medlemmar är otydliga med vad de märker sina inbetalningar med, så
felkontering sker. Diplomeringar ligger även det tydligt över, vilket ser lovande ut.
Beslutades att lägga rapporterna till handlingarna.
Dnr 19-10-11

M Wirth Färdigh – äskande om halvdagsersättning i efterhand;
personalmöte 190206

På grund av ett hastigt inkallat personalmöte, så har inte styrelsen haft möjlighet att i förväg godkänna
halvdagsersättning.
Beslutades att bevilja en halvdagsersättning, då detta möte inte kan anses ingå i ordinarie
uppdragsbeskrivning.

§ 8 SVERAKs årsmöte
Genomgång inför årsmöte 2019
Genomgång, diskussion och praktiskt upplägg av helgens årsmöte.
Endast fyra klubbar har anmält ej deltagande i år, så personlig kontakt från styrelsens sida till tidigare icke
deltagande klubbar verkar ha gett positiv utdelning.
Alla i styrelsen skrev under den extra sida av ekonomiska årsrapporten som vår externrevisor KPMG
meddelat att de behöver.

Styrelseprotokoll nr 6/18, 15 mars 2019

sid 4 (9)

Dnr 19-05-6

DN – årsberättelse 2018

Handlingen finns med i årsmötesluntan.
Beslutades att lägga årsberättelsen till handlingarna.
Dnr 19-10-7

DN – kallelse till personligt möte 190315

DN har kallat till personligt möte, på Frimurarhotellet i Linköping.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Dnr 19-05-8

Internrevisorerna – revisionsberättelse 2018

Handlingen finns med i årsmötesluntan.
Beslutades att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
Dnr 19-10-18

M Stamholt – sammanställning av offerter; årsmöteslokal 2020

Offerter har inhämtats från sex olika anläggningar, varav fyra i Storstockholm.
Frågor uppstod rörande offertsammanställningen, tyvärr var inte M Stamholt på plats för att svara/reda
ut.
Beslutades torts allt, att 2020 år årsmöte skall avhållas i Storstockholm.
Beslutades att bordlägga fråga rörande vilket hotell, till möte 2/19 i april.

§ 9 Skrivelser (inkl bordlagda)
Dnr 18-10-54:5

Internrevisorerna – skrivelse nr 3 2018, efter revision 190126 i Örebro

Dnr 18-10-54:6

Förbundsstyrelsen – svar på skrivelse nr 3 2018

Genomgång av verifikation 639-771 för november till och med december 2018 samt periodiseringar.
Frågor rörande fakturahantering och rutiner förelåg, varvid A Sjödin och M Wirth Färdigh har haft
personlig möte med ekonomiansvarige på kansliet 190206 (ref dnr 19-10-11 under §7).
Beslutades att lägga skrivelserna till handlingarna.
Dnr 10-10-43:46

Kattklubb – rörande bristande etik/kunskap hos vissa assistenter

Klubben har under den senaste tiden fått information från enskilda medlemmar, om en bristande
etik/kunskap från vissa assistenter vid utställningar.
”För att utställare skall känna att alla katter bedöms på samma villkor, bör regler om
uppförande/bemötande tas upp på alla assistentutbildningar.”
I förbundets assistentutbildning ingår, sedan utbildningen startade, bland annat
etik/moral/bemötande/gällande regler och vikten av att hålla sig neutral.
Styrelsen anser att det idag hålls en hög nivå rörande moral och kunskap hos våra svenska assistenter! Om
någon, vid något tillfälle, inte agerar korrekt så tar man det på plats med utställningsarrangerande
klubb/assistentansvarige. Att tänka på är att även utställare bör tänka på sitt agerande/bemötande.
Beslutades att C Jansson och L Kragh besvarar klubben.
Dnr 19-10-19

Vethem.se – digital veterinär

Vethem.se är en digital veterinärtjänst. De har ca 20 veterinärer knutna till sig och har enligt egen utsago
en stor kundbas, de har även sedan en tid samarbete med Agria. Detta samarbete innebär gratis
veterinärrådgivning för Agrias kunder.
De vill nu starta samarbeten med ett antal organisationer som de anser delar deras värderingar.
Beslutades att S Abbereus och A-L Berg kontaktar dem för att ta reda på mer.

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

Inget förelåg
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MinaKatter

Dnr 18-10-85:4

Projektgruppen – Projektplan delsteg 1 till 4; samt kravspecifikation
kullregistrering 1.0

Förslag att återigen prioritera upp delsteg ID-register. Detta i och med den intensiva arbetsinsatsen som
krävs för detta av kanslipersonalen idag.
Förslag att ta in kostnadsuppgift på vad steg ID-register och steg kullregistrering skulle kosta, för att kunna
ta ett väl underbyggt beslut.
Beslutades i enlighet med förslag. H Boskär åtgärdar.
Uppfödardiplomering – steg 2

B Kjellin - rapport
B Kjellin framförde ett tack från gruppen för ett givande möte i januari med styrelsen, som även inneburit
en nytändning för gruppen. Gruppen avser att komma med ett färdigt förslag till nästa årsmöte.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna
Avtalsgrupp

B Kjellin - rapport
Flera har hört av sig att de önskar ingå i gruppen som kommer att presenteras på årsmötet.
Beslutades att gruppen måste ha en sammankallande och en sekreterare, de utser själv vilka. B Kjellin är
styrelsens kontakt med gruppen.
Hälsa

Dnr 16-10-61:15

A-L Berg – medelåldersbloggaren returns;
Truppnosiga katter – vad görs på hälsofronten; bloggartikel

Veterinär Maria Karlsson, en av initiativtagarna till det så kallade trubbnosuppropet, har på sin blogg
publicerat informativ artikel som A-L Berg skrivit.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Assistentutbildning

Muntlig

C Wennergren – genomgång av aktuell lista på assistenter

I samband med genomgång av listor inför beställning av assistentskjortor, har A Sjödin tillsammans med C
Wennergren sammanställts alla listor till en komplett. Några assistenter har plockats bort då de inte längre
är enskilda medlemmar och några har kompletterats som godkända för personlig skjorta i och med
kompletterade assistentintyg. Förbundet har för närvarande 119 assistenter som gått
assistentutbildningen varav 62 är godkända för personlig skjorta.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.

§ 11 Myndigheter
Dnr 17-10-51:16

Jordbruksverket - dialoggrupp djurskydd; kallelse till möte 190205

A-L Berg hade planerat deltagande men kunde på grund av sjukdom inte deltaga. Nästa möte är planerat
till 190522.
Beslutades att lägga kallelsen till handlingarna.
Beslutades att godkänna den hotellnatt som A-L Berg kommer att behöva för att deltaga på detta möte.
Dnr 17-10-62:14

Jordbruksverket – referensgrupp L102; remiss nya djurskyddsföreskrifter

Remissen är sänd i förbundscirkulär 190215 för att få in underlag till sammanställning av synpunkter.
Hälsoledamöterna har skrivit den text som gått med i cirkuläret samt publicerats på förbundets hemsida.
Sista svarsdatum till JV är 190404.
Alla underlagen till remissen är publicerade på internwebben.
S Abbereus och A-L Berg sammanställer de synpunkter som inkommer fvb JV.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna till handlingarna.
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Dnr 18-10-88:2

A-L Berg – rapport från SLUs öppna hus i Uppsala 190119

A-L Berg bemannade förbundets monter, som var belägen på en plats där alla besökare passerade till eller
ifrån två större "stationer". Förutom ID-broschyrer och "Se tjugofyra kattraser i ögonen" hade A-L Berg
gjort i ordning och kopierat upp ett informationsblad om den nya medlemskampanjen. Den satte hon i
näven på alla som stannade upp vid montern.
Det var gott om besökare, ca 2 000 personer, vilket tydligen var publikrekord. Många stannade till vid
montern och var nyfikna på SVERAK. Inte minst väckte det medhavda kramdjuret, en stor chinchillaperser,
barnens intresse.
A-L Berg gjorde reklam för ID-märkning och för medlemskap i SVERAK-anslutna kattklubbar. Hon pratade
även allmänt om god katthållning och delade ut ett blad med användbara uppgifter om kattens normala
temperatur, andnings- och hjärtfrekvens mm. A-L Berg upplevde att det var ett bra forum för SVERAK att
synas och vi bör vara med igen, om det blir fler liknande tillfällen.
Beslutades att lägga rapporten till handlingarna.
Dnr 19-10-17

Djurskyddet Sverige – djurskyddskonferens 190405; inbjudan

Inbjudan att deltaga på konferens om djurskydd, sista anmälningsdag är 190331. Avgiften är 200 kr (exkl.
moms).
Beslutades att inte deltaga i år i och med programmet.
Dnr 17-10-40:13

Regeringskansliet – nationella djurskyddsnätverket; kallelse till möte 190610

Agendan ännu ej fastlagd. Mötet hålls i Stockholm.
Beslutades att lägga kallelsen till handlingarna, i avvakta på agendan.

§ 12 Extern och intern PR, samarbetspartnerns, representation
Förnyat avtal med Royal Canin (RC)
A Sjödin har haft personligt möte 190219 (ref dnr 13-10-15:4 under §5) med vår samarbetspartner RC
varvid nytt avtal för 2019-2021 har beslutats. Avtalet kommer att skrivas under i samband med helgens
årsmöte.
Beslutades att lägga informationen till handlingarna.
Pressmeddelanden och nyhetsbrev för kännedom

Dnr 19-10-12

SVT – Fråga veterinären

Dnr 19-10-12:2

SLU – IGF-I kopplad till prognos för katter med diabetes

Dnr 19-10-13

Agria - Agria erbjuder digital djursjukrådgivning via Vethem

Dnr 19-10-12:3

Näringsdepartementet – Bättre djurskyddsförordning på plats

§ 13 Disciplinnämnd
Dnr 18-10-61:6

DN – svar på skrivelse till kattklubb

Styrelsen beslutade på möte 5/18 att sända klubbens skrivelse till DN, då frågorna var ställda till dem. DN
besvarat klubben.
Beslutades att lägga skrivelsen till handlingarna.
Dnr 19-10-5:2

DN – beslut i ärende (varning)

Ärendet berör SVERAKs grundregler allmänt, samt god uppfödaretik.
Beslutades att lägga beslutet till handlingarna.
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§ 14 Internationellt samarbete
Dnr 19-10-15-:2

FIFes Generalförsamling 2019 i Bratislava, Slovakien

Sista datum för motioner är söndag, 190331. I år är ett valår och de flesta kommissionerna skall väljas.
Beslutades att bordlägga ärendet till söndagens möte.
FIFe – uppmaning rörande stamnamn
Informationen ligger i samma underlag som dnr 19-10-15.
Uppmaning från FIFes administrator av stamnamn att förbunden inventerar sina stamnamn med avseende
på §5.2.6 i reglerna:
5.2.6
Annullering av stamnamn
Stamnamn inregistrerat i FIFes BCN stryks på begäran av det FIFe-förbund där namnet är registrerat och
kan därefter bli tillgängligt om något av följande kriterier är uppfyllda:
•
•
•

Stamnamnsinnehavaren är utesluten av den nationella FIFe-medlemmen
Stamnamnsinnehavaren är avliden – utan att efterlämna stamnamnet vidare.
Stamnamnsinnehavaren har lämnat den nationella FIFe-medlemmen och har uppfödning i icke
FIFe-organisation
• En period om 25 år har förflutit efter den senaste kullregistreringen.
• Stamnamnet har aldrig blivit använt inom en period om 10 år efter att det blivit registrerat i BCN.
Beslutades att SVERAK skall göra en rensning, A Sjödin och C Wennergren tar fram förslag till nästa möte.
Dnr 18-10-43:3

FIFe – styrelseprotokoll från möte 180522

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.
Dnr 18-10-43:4

FIFe – styrelseprotokoll från möte 180908

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.
Dnr 18-10-43:5

FIFe – styrelseprotokoll från möte 181109

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.
Dnr 19-10-14

FIFe – styrelseprotokoll från möte 190119

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.
Dnr 19-03-3:3

FIFe – godkännande av att bilda BC BOM non

Svar på förbundets dispensansökan från möte 5/18. FIFe har beviljat undantag från BC regel §2.3 och har
startat upp BC BOM non. Vår föreslagna enskilda medlem har blivit tillsatt som BC sekreterare.
Beslutades att lägga svaret till handlingarna. Berörda har blivit informerade av C Wennergren.

§ 15 Ärenden för kännedom
Inget förelåg

§ 16 Övriga frågor
Inget förelåg

§ 17 Nästa styrelsemöte
Planerat till 17 mars 2019 i anslutning till att Årsmötet är avslutat.

§ 18 Mötets avslutande
A Sjödin tackade alla för ett under året gott samarbete och att alla nu skall förflytta sig in till
årsmöteslokalen, för en sista koll där, och förklarade därefter styrelsemötet avslutat.
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Borås 2019-03-20
Protokollförare

Cecilia Wennergren

Justeras:
Göteborg 2019-03-20

Mölndal 2019-03-20

Annette Sjödin
Förbundsordförande

Lotta Kragh
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