Styrelsemöte Linköpings kattklubb 10/10-18
Närvarande: Emelie, Leane, Wilhelm
Frånvarande: Sofia, Pontus

-

1. Genomgång föregående protokoll
De reviderade stadgarna läggs upp som förslag till nästa årsmöte
Wilhelm tar kontakt med nuvarande revisor och frågar om han vill fortsätta
Emelie bokar städfirma, vi i styrelsen plockar iordning och sätter undan det som ska
lagras, sedan kommer städfirma och storstädar
Konstituering görs på nästa årsmöte i februari

-

2. Vi har skickat ut ett infoblad. Fortsätter med infoblad tills vi ev kommer igång
med jamarkuriren igen
3. Ordförande är ännu ej tillsatt. Vi har en ny som ledamot
4. Leane ska kolla upp banken då hon blir blivande kassör
5. Pontus har startat upp ny hemsida, super bra!
6. Medlemmarna behöver se över sina mailadresser så de stämmer om info ska
komma ut till rätt adress. Lägger ut en påminnelse på hemsidan
7. Se över vad vi vill ha med eller som ska läggas till på hemsidan. Punkter mailas
till Pontus.
8. Vi avvaktar med facebook sida till efter nästa årsmöte
9. Inför invigning kollar Leane med ev gäst som kan komma, vi ser över vad som
behövs köpas in. Emelie handlar inför nyinvigning.
10. Preliminärt datum för invigning är 29 nov 17.30 – 19.30.
11. Vi ska göra reklam för Linköpings kattklubb på facebook, göra reklamblad för
att sprida vårt syfte så fler vill gå med.
12. Wilhelm blir hedersmedlem, detta görs på nyinvigningen
13. Styrelsemedlemmar behöver ej betala medlemsavgift från 2019
14. Vill ha någon typ av aktivitet minst 2-4 ggr per år i klubben beroende på
intresset
15. Fb chattgrupp för styrelsen där vi enkelt kan skriva och ta beslut ihop
16. Kattens dag 1dec, samarbete med arken zoo och fyra tassar?
17. Övrigt till nästa möte torsdag 28/2 18.00
Förslag för året
Skriva ut konstituering som ska skrivas under
Hemsidan/ fb
Invigningen utvärdering
Kolla med Sverak som är i Linköping i mars (Leane tar kontakt)

-

