
 

SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND 
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) 

Borås 2019-02-15 

Till samtliga SVERAK-anslutna 

klubbar och SVERAK-funktionärer 

 

Välkommen till SVERAKs årsmöte 2019 

Årsmötesutskick nr 1-2019 
 

Härmed översändes kallelse samt årsmöteshandlingar till  

SVERAKs årsmöte den 16-17 mars 2019 på Frimurarehotellet i Linköping 

 

Om detta utskick… 

Årsmötesutskicket sänds precis som förra året, inte med 

vanlig post.  

Årsmöteshandlingar är publicerade på SVERAKs 

webbplats under rubriken ”För SVERAK-klubb”. 

Med handlingar bifogas en resultatrapport för hela 

förbundet. Vill klubben ha en specificerad resultat-

redovisning per konto och avdelning? Meddela detta 

senast den 8 mars 2019 till förbundsekonom Michael 

Wirth Färdigh fardigh.boras@gmail.com så sänds denna 

per e-post. 

Hitta till Frimurarehotellet i Linköping 

Hitta till årsmötet - guide finns på Frimurarehotellets 

hemsida: 

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/linkoping/sca

ndic-frimurarehotellet 

Att tänka på 

Utdelning av ”privat” och ”klubb”-reklam (inbjudningar 

och liknande) är tillåten på anvisad plats – inte på 

delegatborden. 

Det är inte tillåtet med katter på hotellet, om inte särskild 

överenskommelse är gjord i förväg. 

Vill du ha lite guidning? 

Är det första gången du deltar vid årsmötet och behöver 

lite guidning? Kontakta SVERAKs kansli sverak@sverak.se 

senast onsdagen den 13 mars så kommer någon 

kanslipersonal eller någon från SVERAKs styrelse att möta 

upp på plats och informera om en del praktiska saker. 

 

Kontakt med kansliet i samband med årsmötet 

Vid eventuella förseningar eller dylikt sänd ett mail till 

sverak@sverak.se Kansliet har tillgång till mailen så snart de 

är på plats i Linköping. Mailen kommer inte att kontrolleras 

mellan 18.00 fredag kväll tom lördag morgon 9.00. 

Information om tider och lite om mat 

Fredagen den 15 mars 

13.00 träffas SVERAKs styrelse för verksamhetsårets sista 

styrelsemöte. 

19.00 möts vi för mingel, det är SVERAKs styrelseledamöter (i 

egenskap av privatpersoner) som traditionsenligt bjuder på en 

del gott… vi träffas på Annettes rum. 

20.00 serveras middag 

 

Lördagen den 16 mars 

10.00 öppnas årsmötet 2019 

11.15-11.45 är det dags för förmiddagskaffe 

13.00-14.00 äter vi lunch 

14.00-16.00 kurs för avelssekreterare/info för övriga 

16.00-16.30 är det dags för eftermiddagskaffe 

Cirka 18.00 beräknas avslut av lördagens möte 

20.00 servereras middag 

 

Söndagen den 17 mars 

10.00 fortsätter årsmötet 2019 

11.15-11.45 serveras förmiddagskaffe och de som inte har 

checkat ut från rummet gör det nu 

13.00-14.00 äter vi lunch 

Årsmötet beräknas avslutas senast 15.00 

Efter årsmötet sker fotografering av samtliga förtroendevalda 

och därefter har den nya förbundsstyrelsen sitt första möte 

för verksamhetsåret. 

 

http://www.sverak.se/klubbsidor/
mailto:fardigh.boras@gmail.com
mailto:sverak@sverak.se
mailto:sverak@sverak.se

