DALÄLVSKATTEN, SVERAK-ansluten kattklubb
STADGAR reviderad 170305
Kapitel 1, Benämning, syfte, säte
§1

Klubbens namn skall vara DALÄLVSKATTEN.

§2

Klubbens säte skall vara i Borlänge.

§3

Klubbens ändmål
- att höja kattens status som husdjur
- att genom klubbverksamhet, utställningar på annat sätt vidga intresset för kattens existens som
husdjur
- att förhindra och motarbeta djurplågeri
- att arbete för seriös uppfödning i hemmiljö
- att sprida information om god katthållning

Kapitel 2, Medlemskap
§4

Årsavgiften vars storlek bestäms på ordinarie årsmöte, erläggs vid inträde i föreningen, därefter
årligen, dock senast den 31/12. Årsavgift erlagd 1/11 t o m 31/12 gäller även som avgift för påföljande år.

§5

Medlemskap upphör om en medlem underlåter att betala föreskrivna avgifter eller att följa klubbens stadgar. Klubben äger rätt att utesluta medlem eller avvisa person som söker medlemskap om
vederbörande motarbetar klubbverksamheten eller klubbens syften. Styrelsen äger rätt att avvisa
person som söker medlemskap och avvisad person skall meddelas skriftligt.

§6

Erlagd årsavgift återbetalas ej om medlem avgår eller blir utesluten.

§7

Årsmötet äger rätt att besluta om hedersmedlemskap. Till hedersmedlem kan kallas person som
gjort DALÄLVSKATTEN stora tjänster eller visat synnerligen stort intresse för DALÄLVSKATTENS verksamhet.

Kapitel 3, Förvaltning
§8

Föreningen skall hålla medlemsmöte minst 2 gånger per år, därav ett ordinarie årsmöte, senast 31
mars. Kallelse till sammanträde utsänds minst 14 dagar före. Ärenden som skall beslutas på medlemsmöte skall skrivas i kallelsen.

§9

DALÄLVSKATTENS styrelse skall årligen i samband med kallelse till årsmöte anmoda medlemmarna att inkomma med motioner eller förslag på motioner till årsmötet. Motionerna sammanställs
av styrelsen. Endast motioner inkomna senast 14 dagar före årsmötet skall behandlas på årsmötet.
Motioner till SVERAK kan också behandlas på föreningens medlemsmöte.

§ 10 Extra årsmöte kan sammankallas om styrelsen anser att medlemmarna bör besluta i särskilt viktiga
frågor eller minst 25 medlemmar så önskar. Kallelse ska ske minst 14 dagar i förväg.
§ 11 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller majoriteten i styrelsen så önskar och har beslutanderätt när styrelsens majoritet är närvarande. Kallelse skall ske minst 14 dagar i förväg.
§ 12 Ändringar i stadgarna ska beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie.
§ 13 Delegat/delegater till SVERAKs årsmöte utses av Dalälvskattens styrelse.
§ 14 Rösträtt har varje närvarande som har betalt avgift för: a) huvudmedlemskap, b) familjemedlemskap, c) juniormedlemskap. Stödjande medlem har ej rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal fäller mötesordförandens röst utslaget.
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§ 15 Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, avelssekreterare, kassör och ledamöter. Halva
styrelsen nyväljs varje årsmöte för en mandattid på två år. Styrelsen äger rätt att själv omkonstituera sig.
§ 16 Vid ledamots entledigande eller avsägande av sin styrelsefunktion eller då funktionärs åtagande
eljest upphör genom styrelse- eller årsmötesbeslut skall de originalhandlingar som tillkommit föreningen samt för posten anförtrodda medel och tillgångar omedelbart återlämnas till styrelsen.
§ 17 Föreningen följer SVERAKs och FIFEs stadgar och regler.
Kapitel 4, Räkenskaper och budget
§ 18 Verksamhetsperioden omfattar 1/1 – 31/12. Räkenskaperna, styrelsens verksamhetsberättelse och
protokoll från föreningens och styrelsens sammanträden granskas av revisorerna, vilka därefter
avger revisionsberättelse vid ordinarie årsmöte.
Kapitel 5, Årsmötet
§ 19 Vid årsmötet skall följande dagordning gälla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mötets öppnande och behöriga utlysande
Upprättande av närvarolista och röstlängd för årsmötet
Dagordningens godkännande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare för årsmötet
Val av två rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrages
Balans- och resultaträkning fastställes
Revisionsberättelse föredrages
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelse med flera
a) Ordförande
udda år
b) Vice ordförande
jämna år
c) Avelssekreterare
udda år
d) Kassör
jämna år
e) Ledamöter
udda och jämna år
f) Valberedning, 3 personer för ett år. Sammankallande är den med flest röster
g) Val av revisorer för ett år bestående av två ordinarie och en suppleant
h) Utställningssekreterare
i) Studieombud
udda år
13. Verksamhetsplan för innevarande år
14. Budget för innevarande år
15. Fastställande av årsavgifter för nästkommande budgetår
16. Motioner
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande
Kapitel 6, Föreningens upplösande
§ 20 Klubben skall upplösas efter beslut på två av varandra följande årsmöten, varav det ena skall
vara ordinarie årsmöte. Eventuella tillgångar tillfaller kattfrämjande åtgärder i Dalarna.

