
 

 

 
 

   
 
 
 

  
 

Datum: lördagen den 10 februari 2018 
Plats:  Länsförsäkringar, Fyrisborgsgatan 4, Uppsala – OBS Nytt 
Tider:  11.00  -12.15 (ca) - Årsmöte 
  12.15 – 13.00 - Lunchmacka och kaffe 
   
   
   
 
DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 

 

1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av dagordning 
3. Justering av röstlängd 
4. Val av ordförande för årsmötet   
5. Val av sekreterare för årsmötet 
6. Val av två justeringsmän att jämte ordf. justera dagens  

protokoll, samt två rösträknare  
7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
8. Kassarapport 
9. Revisionsberättelse 
10. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
11. Fastställande av medlemsavgifter för år 2019 
12. Val av: 

Vice Ordförande 2 år 
Sekreterare 2 år 
Ledamot 2 år 
3 Suppleanter 1 år 
Kattungeförmedlare 1 år 
Minst 3 Kontaktombud     1 år 
Ledamot till hälso- och avelsrådet  2 år 
Ledamot till hälso- och avelsrådet 1 år  
Redaktion minst 3 medarbetare 1 år 
Revisor 2 år 
Revisorssuppleant   1 år 
Webmaster   1 år 
Valberedning 2018  3 st / sammank 1 år 
 

13. Motioner lagda av styrelsen – se nedan 
14. Motioner lagda av medlemmar  
15. Övriga frågor 
16. Mötets avslutande 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

SKOGKATTSLINGAN  

KALLELSE till ÅRSMÖTE 2018 

Anmälan till årsmöte: 
 
Gör du till Wiveca Fransson 

telefon 08 – 591 492 74 eller e-post 
wiveca@skogkattslingan.com senast 
den 

 
5 februari 2018 
 

Du kan även anmäla dig via en enkät 
på vår hemsida: 
www.skogkattslingan.com 

Det är tillåtet att rösta genom 
ombud och fullmakt vid 
årsmötet. 
 

Blankett finns på vår hemsida 

Motion lagd av styrelsen (punkt 13 ovan): 
Ändring i Skogkattslingans stadgar § 23 
 
Befintlig text: Kassören tecknar ensam Skogkattslingans tillhöriga konton. Kassören och 
ordförande var för sig, äger rätt att utkvittera värdeförsändelser och rekommenderade brev 
till föreningen.  
Ny text: Föreningens firma tecknas av kassören ensam. Kassören och ordförande var för 
sig, äger rätt att utkvittera värdeförsändelser och rekommenderade brev till föreningen.  
 
Motivering: Rekommendation från PRV (Patent och registreringsverket).  

 

OBS! 
Fri parkering på stora 
parkeringsplatsen framför 
husen. Tre rader skyltat 

Länsförsäkringar   

mailto:wiveca@kallbokatten.com

