Vedtekter for Smaalenene Katteklubb
§1

Smaalenene Katteklubb er stiftet den 14. januar 1992, og er gjennom Norske Rasekattklubbers
Riksforbund (NRR) tilsluttet og godkjent av Fédération Internationale Féline (FIFe), og omfattes
således av de lover og regler som gjelder der1.

I. FORMÅL
§2

Smaalenene Katteklubb er en klubb for alle kattevenner. Foreningens formål er å fremme
kjennskap til kontrollert rasekattavl, og arbeide for kattens og kattesakens beste for å høyne kattens
status i vårt samfunn. Herunder gjennom foredrag, diskusjoner og forskjellige praktiske tiltak å
opplyse om
a.
stell og pleie av katten, samt
b.
påse at medlemmene driver med et oppdrett som er til gavn for rasekattene, og
c.
avholde utstillinger i klubbens regi.

II. MEDLEMSKAP
§3

Alle som er interessert i katter og klubbens virksomhet, kan søke om opptak i klubben. Nye
medlemmer skal godkjennes av styret. Nye medlemmer protokollføres2.

§4

Æresmedlem kan den bli som ved en særlig innsats har gjort seg fortjent til dette ved sitt arbeid
for klubben eller kattesaken. Æresmedlemskap: Se Tillegg 2
Man kan kun innvoteres som æresmedlem på generalforsamlingen, og da med minst 2/3 flertall.

§5

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen, og betales normalt for ett kalenderår3.
(Se også 4. ledd nedenfor.)
Pensjonister, trygdede, skoleelever, studenter, familiemedlemmer og støttemedlemmer betaler redusert
kontingent. I særlige tilfeller kan styret foreslå for medlemsmøtet at også andre kan betale redusert
kontingent. Medlemsmøtet kan godkjenne dette med 2/3 flertall.
Er den ene ektefellen/samboeren i arbeid og den andre har rett til redusert kontingent ved å være
pensjonist/trygdet/elev/student, defineres normalt medlemmet i arbeid som fullt betalende
hovedmedlem, mens den andre defineres som vanlig familiemedlem4.
Den som melder seg inn i klubben i perioden 1/9 - 31/10, betaler halv kontingent. Den som melder seg
inn i klubben f.o.m. 1/11, betaler full kontingent som gjelder ut året og det påfølgende år. (GF 2016)

1

Forhold Smaalenene Katteklubb ikke har regulert, må avgjøres i medhold av bestemmelser vedtatt av NRR resp. FIFe. FIFevedtak står over NRR-vedtak ved motstrid.
2
De ønskes velkommen og legges ut på klubbens hjemmeside.
3
Jf. dog 4. ledd i denne paragraf.
4
Det samme vil gjelde mellom foreldre og barn.
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Medlemmer som ikke har betalt forfalt kontingent, eller som står i annen økonomisk gjeld
til klubben, kan ikke utøve sine rettigheter i klubben. (Jfr. også § 32, § 37, 5. ledd - og § 38, 1. ledd.)
Bare de som er medlemmer av klubben når det deles ut utmerkelser for klubbens beste katter – eller
andre utmerkelser – for et gitt år, har rett til å motta klubbens påskjønnelse. (GF 2014)

III. SMAALENENE KATTEKLUBBS ORGANER OG DERES OPPGAVER
GENERALFORSAMLINGEN
§6

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Den kan ta opp og fatte vedtak i enhver
sak som vedkommer foreningen. De saker som er nevnt i §§ 4,19, 37, 4. og 6. ledd og 41, kan
utelukkende tas opp på generalforsamlingen.
Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen (jfr. også §§ 5, 5. ledd, 32, 37, 5. ledd, 38, 1.
ledd). I særlige tilfeller kan likevel et ikke-medlem få adgang dersom ¾ av de fremmøtte er enig i
dette.
Berusede personer kan bortvises fra generalforsamlingen. Ordstyreren bestemmer dette.
Det serveres ikke alkohol i klubbens regi under generalforsamlingen.

§7

Hvert kalenderår avholdes en ordinær generalforsamling innen 30. november5.
Kunngjøring av generalforsamlingsdatoen og de verv som står på valg, skjer minst 45 dager før
generalforsamlingen. Frist for innsendelse av forslag skal også være med.
Den endelige innkallingen til ordinær generalforsamling kunngjøres med minst 14 dagers varsel.
Innkallingen skal inneholde alle de saker som skal behandles.

§8

Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret når dette finner det påkrevd. Dessuten kan
1/6 av medlemmene innmeldt senest 31/12 året før, ved skriftlig krav pålegge styret å innkalle
til ekstraordinær generalforsamling (jfr. også § 32).
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling med dagsorden skjer med den i § 7, 2. og 3. ledd angitte
frist. Det kan kun innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å behandle saker som går inn under
§§ 4, 5, 19 og 41.

§9

En lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig uten hensyn til antall fremmøtte
medlemmer. Det kan ikke stemmes ved fullmakt (jfr. også § 31).
Generalforsamlingsreferatet skal være ferdigskrevet innen 2 - to - uker etter avholdt GF, og sendes til
alle medlemmene i første utsendelse.

§ 10 Dagsorden skal under en ordinær generalforsamling inneholde følgende punkter:
1. Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig innkalt, og om alle de tilstedeværende har rett til å
være til stede. (jfr. § 6, 2. ledd), samt navneopprop.

5

Når det foreligger ekstraordinære omstendigheter, kan klubbens GF avholdes senere.
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2. Valg av ordstyrer, to referenter og tellekorps.
3. Årsberetning og regnskap.
4. Forslag.
5. Bevilgningssaker - herunder faste godtgjørelser til vervinnehavere (styremedlemmer) som
representerer klubben (jfr. også § 26), evt. til andre som har påtatt seg spesielle oppgaver.
Et styremedlem får bare godgjort for ett ordinært og spesifikt styreverv. (GF 2018)
Kontingentens størrelse tas opp ved hver ordinær generalforsamling.

6. Valg.

STYRET
§ 11 Styret6 skal bestå av leder, nestleder, kasserer og inntil 6 – seks –
styremedlemmer7 (GF 2018). Videre skal styret suppleres med inntil 3 – tre – varamedlemmer.
(GF 2017)
Styret tiltrer umiddelbart etter generalforsamlingen.
Styret representerer foreningen utad.
Styret er beslutningsdyktig når 4 – fire – medlemmer av styret er til stede.

Styret har mandat til å fordele/omfordele oppgaver innenfor styret når dette ansees som
nødvendig eller formålstjenlig (jf. § 14). (GF 2015) (GF 2018)
Styret utnevner ett styremedlem som skal være utstillingsansvarlig (jf. § 14).
Styret utnevner ett styremedlem som skal være medlemsansvarlig overfor NRR8 (jf. § 14).
(GF 2017) Jf. §§ 15, 19.
Om godtgjørelser: Se § 10 nr. 5 ovenfor. (GF 2018)
§ 12 Lederen leder foreningens møter og representerer klubben i andre fora, herunder NRRs møter
og generalforsamling der lederen automatisk er klubbens førstedelegat. Under lederens forfall, eller
når det er ønskelig av særlige grunner, overtar nestlederen normalt disse verv. For den enkelte
anledning kan foreningen velge en annen dirigent.
§ 13 Styremøtene innkalles og ledes av lederen. Styremøte kan også avholdes når flertallet av de

Jf. dog denne paragrafs tredjesiste ledd (Styret har mandat……) som gir styret fleksibilitet i fordeling av arbeidsoppgaver. Se
GF protokoll 2016, fotnote 2.
7
Fire styremedlemmer velges for 2 år, og to velges for ett år. De tidligere styrefunksjonene sekretær og utstillingssekretær
innehas til vanlig av styremedlemmer valgt for to år.
8
Det vil oftest være naturlig at kasserer har denne oppgaven.
6
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ordinære styremedlemmene krever det. De kan da selv foreta lovlig innkalling.
Et styremedlem har aldri mer enn én stemme når det voteres i styret eller i andre fora9. (GF 2018)
Et varamedlem har bare stemmerett når et ordinært styremedlem ikke er til stede.
Et varamedlem har rett til å møte opp til hvert styremøte, og skal ha innkalling på vanlig måte10.
Det innkalles normalt til styremøte med minst 10 – ti – dagers varsel11.
Styret kan utarbeide forskrifter. Disse må godkjennes av medlemsmøtet eller generalforsamlingen.
Styret kan ikke bevilge pengebeløp til enkeltinnkjøp/ -investeringer som beløper seg til mer enn kr.
5000.00 - fem tusen - uten at medlemsmøtet, medlemmene etter mottatt forslag elektronisk (mail, FBgruppe o.l.) eller pr. post12, eller etter at generalforsamlingen har gitt sitt samtykke. Dette beløpet
indeksreguleres oppover til nærmeste kr. 100.00 – hundre kroner – (Beløpet vedtatt GF 1992.)
Styret har taushetsplikt i personsaker og i andre særlig alvorlige saker så lenge saken er under
behandling. Referat føres inn i egen protokoll. Styremedlemmene må avgi en taushetserklæring, og må
ellers rette seg etter de bestemmelsene som står i erklæringen. Styret setter opp retningslinjer vedr.
taushetsplikten i den enkelte sak. Når vedtaket er fattet, oppheves taushetsplikten kun i forhold til
selve vedtaket og begrunnelsen.
§ 14 Det føres referatprotokoll fra styremøtene13. Under dennes forfall skal protokollen føres av
et annet styremedlem. Kopi av referatet sendes hvert styremedlem innen én uke etter møtet.
Medlemmer har til enhver tid rett til å gjøre seg kjent med referatenes innhold. Styrereferatene kan
kreves opplest på hvert medlemsmøte.
Herfra unntas saker som omhandler personer, utover selve vedtaket. (GF 2012 - Jfr. §13, siste ledd
over)
Ett styremedlem har et særskilt ansvar før hver ordinær generalforsamling for å utarbeide en utførlig
rapport over foreningslivet i inneværende foreningsår (jfr. § 17).
Ett eller flere styremedlemmer fungerer som arkivar14. I arkivet oppbevares alt av interesse for
foreningen, særlig protokoller, regnskaper og medlemsfortegnelser.
Klubbstyret utnevner ett medlem av styret til å være utstillingsansvarlig. (GF 2017)
Klubbens utstillingsansvarlige skal være kontaktperson for våre medlemmer i forhold til andre
klubbers utstillinger, og i den forbindelse utføre øvrig arbeid i forhold til Smaalenene Katteklubb,
andre klubber og NRR.15
Den utstillingsansvarlige utarbeider før hver ordinær generalforsamling en rapport som viser hvor
mange katter som er stilt ut pr. kategori etter forrige GF, data om alle kattene som har tatt titler, samt
9

Prinsippet om leders dobbeltstemme ved stemmelikhet gjelder i hht. § 34.
Siden et varamedlem har møterett, må det gis beskjed om det meldes forfall.
11
For saker som behandles på mail gjelder ikke dette. Da setter leder en svarfrist.
12
Nødvendig justering i forhold til GF-endring 2016 av § 23, 1. ledd. Jf. også § 38.
13
Se § 11, 5. ledd ovenfor.
14
Se § 11, 5. – 7. ledd.
15
Ved innføring av datasystemet Min Katt, har det enkelte medlem selv tatt hånd om det meste av utstillingspåmeldinger og
kontakt med utstillingsarrangørene.
10
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navn på eiere. Det lages likeledes en oversikt med samme data som foran over klubbkattene som er
plassert på Årets-Katt-lister i NRR. (GF 2012, GF 2017)
Smaalenene Katteklubbs egne utstillinger
Styret vurderer og bestemmer for den enkelte gang hvem som skal ha hovedansvaret for klubbens
egne utstillinger. (Vedtatt av GF 2005.)
Klubbstyret utnevner ett styremedlem til å være medlemsansvarlig16. Dette styremedlemmet er også
kontaktperson overfor NRR og dataprogrammet der, pt. MinKatt (MyCats). (GF 2017) Jf. §§ 15, 19.

§ 15 Kassereren fører foreningens regnskap og medlemsfortegnelse (jfr. §§ 14, 19, 38).
Regnskapsåret går fra 1. november til 31. oktober.
Det føres et separat regnskap for hver utstilling.

KOMITÉER, NETTSIDER m.m.
§ 16 Valgkomitéens oppgave er å påse at det foreligger tilstrekkelig antall forslag til alle valg, men
den avgir ingen innstilling om de enkelte kandidater.
Medlem i Valgkomitéen kan ikke være medlem av styret.
Valgkomitéens leder forestår valgene under generalforsamlingen.
§ 17 Arbeids- og festkomitéer o.l. kan nedsettes av styret for spesielle formål. Disse er underlagt
styret og avgir en rapport/et referat til styret etter hvert møte. Komitéenes arbeid innarbeides i
årsberetningen.
Nettsider (facebooksider, gruppesider etc.) som har klubbens navn som utgangspunkt for – eller som
tydelig del av – sin betegnelse/sitt navn, kan bare opprettes av – eller i samråd med – Smaalenene
Katteklubbs styre som også oppnevner en moderator. (GF 2012)
Nettvettregler: Styret har ansvar for og mandat til å utarbeide nettvettregler som skal gjelde for
klubbens egne sider, og ellers være veiledende for medlemmene i ulike sosiale medier og lignende.
Det vises til vedlagte dokument nedenfor – Tillegg I. (GF 2012)

IV. VALG
§ 18 Valgbart er ethvert myndig medlem som har stemmerett (jfr. § 32). (GF 2016)
§ 19 Styremedlemmene velges med følgende funksjonstid: Leder og nestleder velges for 3 - tre - år.
Kasserer velges for 2 - to – år (og er normalt medlemsansvarlig i forhold til f.eks. NRR og andre
klubber. Jf. §§ 14, 15, 38).
Det velges inntil fire styremedlemmer for 2 - to – år. Blant disse kan én eller flere ha spesifikke
sekretæroppgaver, og det velges inntil to styremedlemmer for ett år.
16

Det vil falle naturlig at kasserer har denne oppgaven.
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Det velges inntil 3 - tre - varamedlemmer for 1 - ett - år.
Medlemmene av Valgkomitéen samt revisor(ene) velges for ett år.
Kasserer velges i år som ender på 1 - 3 - 5 - 7 og 9.
Av de inntil fire styremedlemmene som velges for to år, velges to av dem i år som ender på 0 - 2 - 4 6 og 8, og to velges i år som ender på 1 - 3 - 5 - 7 og 9.
Det skal velges:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Leder
Nestleder
Kasserer
[Tekst utgår] (GF 2018)
[Tekst utgår] (GF 2017)
Inntil 4 styremedlemmer for to år, og inntil to for ett år
Inntil 3 varamedlemmer
Inntil 3 medlemmer til Valgkomitéen (GF 2017)
Minst 1 revisor
Hjemlet antall delegater til NRRs generalforsamling

§ 20 Skriftlig valg foretas hvor det er foreslått flere kandidater enn det skal velges.
§ 21 Valg av leder foregår ved særskilt avstemning. Oppnår ingen av kandidatene over halvparten av
de avgitte stemmene, foretas omvalg mellom de to som har det største stemmetall. Valgt blir den som
nå får flest stemmer. Blir det uavgjort etter to valgomganger utover den første, avgjøres spørsmålet
ved loddtrekning.
§ 22 Når det skal velges flere medlemmer til samme slags verv, velges disse under ett.
Stemmer noen på flere enn det skal velges, skal det eller de navn som står sist på stemmeseddelen,
ikke telle med.

V. FORENINGSDRIFT
§ 23 Alminnelige medlemsmøter
 Alminnelige medlemsmøter skal avholdes når minst 12 medlemmer utenom styret skriftlig
krever dette. Disse har da møteplikt.
 Styret holder av datoer og bestiller lokale for minst ett kalenderår om gangen med utgangspunkt
i et alminnelig medlemsmøte annen hver måned. Oversikten kunngjøres på klubbens
hjemmeside.
 Styret kunngjør på klubbens hjemmeside sammen med datooversikten når et slikt krav om
medlemsmøte må ha kommet inn til klubben av hensyn til bl.a. temaplanlegging, avtale med
foredragsholder m.m.
 Styret kan også invitere medlemmene til et åpent temamøte i forlengelsen av et styremøte.
 I perioden 15. juni - 30. august avholdes ikke alminnelige medlemsmøter. (GF 2016)
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Til behandling av foreningsmøter kan medlemmene i et antall av 25 - femogtyve - skriftlig kreve
innkalt til alminnelig møte17.
§ 24 Foreningens alminnelige møter kunngjøres normalt senest 7 - syv - dager i forveien.
§ 25 Foreningens møter er åpne med mindre styret beslutter noe annet.
Også til lukkede møter kan styret i særlige tilfeller gi ikke-medlemmer adgang.
Styret kan fastsette særskilt avgift for ikke-medlemmer.
Berusede personer kan bortvises fra medlemsmøtet. Møtets dirigent avgjør dette.
Det serveres ikke alkohol i klubbens regi under alminnelige medlemsmøter.

§ 26 Klubben skal selv finansiere den daglige drift, herunder innkjøp av nødvendig rekvisita og
utførelse av helt nødvendige tjenester o.l. Også nødvendig representasjon skal i størst mulig
utstrekning dekkes av klubben. (Jf. § 10 om godtgjørelser.)

VI. FORRETNINGSORDEN
§ 27 Kun medlemmer har rett til å få ordet. Andre kan få ordet dersom ¾ av forsamlingen er enig i
dette. Spesielt innbudte gjester har alltid talerett.
§ 28 Bare foreningens medlemmer kan fremme forslag til vedtak. Forslaget må fremsettes skriftlig.
Skal foreningen kunne fatte gyldig vedtak i en sak, må saken være kunngjort med den frist § 24 gir.
§ 29 Presserende saker kan uavhengig av § 28 tas opp til behandling og avgjørelse dersom
forsamlingen beslutter det med 2/3 flertall.
Mistillits- og beklagelsesforslag samt saker som bare kan fremmes på generalforsamlingen, kan ikke
tas opp under foregående ledd.
§ 30 Et forslag kan avvises av foreningen etter at forslagsstilleren har hatt anledning til å uttale seg.
Avvisningsforslaget kan fremmes helt til forslaget er tatt opp til votering.
§ 31 Foreningen er beslutningsdyktig når minst 20 % - tyve prosent - av foreningens medlemmer er
til stede (jfr. dog § 9).
Hvis en sak ikke kan avgjøres fordi forsamlingen ikke er beslutningsdyktig, kan saken fremmes på
neste alminnelige møte og vedtas uten hensyn til antall fremmøtte.
§ 32 Stemmerett har alle medlemmer som har fylt 14 - fjorten - år. Jfr. § 5, 5. ledd.
På generalforsamlingen kan kun de medlemmer stemme som er innmeldt i klubben senest 75 femogsytti - dager forut for generalforsamlingen. Som innmeldingsdato gjelder første gang kontingent
betales (i stiftelsesåret gjelder ikke dette)18.
§ 33 Vedtak fattes med simpelt eller relativt flertall med mindre disse lover sier noe annet (jfr. §§ 5,

17
18

Dette betyr at det kreves innkalt til møte utenom de datoene som er knyttet til kulepunktene i § 23, 1. ledd.
Bare bokførte medlemmer som har betalt sin kontingent, har stemmerett på klubbens GF.
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2. ledd, 29, 1. ledd, 34, 37, 39 og 41).
§ 34 Avstemningen skal foretas skriftlig hvis minst ett medlem ønsker det (jfr. dog denne paragrafs
3. ledd siste punktum, og § 37, 7. ledd).
Relativt flertall anvendes der det stemmes over flere alternativ.
Ved stemmelikhet har lederen eller - ved dennes fravær - nestlederen dobbeltstemme.
Hvis vedkommende ikke ønsker å anvende sin dobbeltstemme, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.
Lederen skal da før votering gi beskjed om at stemmen ikke skal gjelde som dobbeltstemme.
Lederen har ikke dobbeltstemme ved personvalg. Personvalg er alltid skriftlige hvis det stiller mer enn
én kandidat til et verv.
Den som har fått et mistillitsforslag gyldig vedtatt mot seg, plikter å nedlegge sitt verv straks.
Mistillitsforslag må ha 2/3 flertall av de effektive stemmer for å bli vedtatt.
§ 35 Styret avgjør tvilsspørsmål med hensyn til disse vedtekter.

VII. REGNSKAP OG REVISJON
§ 36 Kassereren har ansvaret for regnskapsførselen.
Alle bilag/regninger/utbetalinger /uttak skal være
attestert av leder eller av et annet styremedlem – normalt nestleder – etter fullmakt fra leder. Kasserer
og leder eller et annet styremedlem – normalt nestleder – etter fullmakt fra leder, disponerer sammen
klubbens konti, slik at alle utbetalinger og øvrige uttak skal ha to underskrifter. Nødvendige skjema fra
bankforbindelser fylles ut under et styremøte.
Inntekter i forbindelse med medlemsmøter, utstillinger m.m. skal telles opp av minst to personer,
normalt kasserer og fortrinnsvis leder eller et annet styremedlem etter fullmakt fra lederen. (Jfr. § 15.)
Revisor kontrollerer regnskapsførselen og gjennomgår og undersøker de avsluttende regnskaper. Det
skrives en revisorberetning.
Revisor kan ikke være medlem av styret eller være gift/samboende med et medlem av styret - eller et
varamedlem.

VIII. EKSKLUSJONER, UTMELDING M.M.
§ 37 Medlemmer kan fremme krav om suspensjon19 av et medlem.
Begrunnelsen må være skriftlig. Begrunnelsen skal straks og uten ugrunnet opphold forelegges den
person suspensjonskravet gjelder.
De impliserte parter må så møte opp på et styremøte der det kreves 4/5 flertall i styret for å kunne
iverksette suspensjon. Innkallingen av partene skal sendes i rekommandert brev senest 3 - tre - uker
19

Smaalenene Katteklubb kan bare suspendere/ekskludere egne medlemmer fra virksomhet i klubben vår, og la være å utføre
tjenester for slike medlemmer, som f.eks. utstillingstillatelse, stamtavleregistrering osv.. Det er NRR som må fatte vedtak om
nasjonal utelukkelse. Klubben kan da reise krav om det overfor NRR.
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før møtet. Avgjørelse kan fattes selv om den ene eller begge parter uteblir. Anke må sendes styret
innen 14 - fjorten - dager etter at avgjørelsen om suspensjon er skriftlig meddelt i rekommandert brev.
Suspensjonen skal begrunnes.
Den påfølgende avgjørelsen i styret (jfr. 1. ledd) som gjelder frem til generalforsamlingen, skal være
fattet senest 3 - tre - uker etter at innkommet anke er avsendt. Avgjørelsen skal være begrunnet. Styret
har rett til å innkalle partene på nytt.
Et suspendert medlem kan ikke utøve sine rettigheter i klubben. Jfr § 5, 5. ledd.
Eksklusjonsforslag kan deretter kun fremmes på førstkommende generalforsamling, og da med 2/3
flertall for å kunne iverksettes.
Bare et enstemmig styre kan fremme et eksklusjonsforslag.
Generalforsamlingen kan vedta at suspensjon skal opprettholdes i inntil ett år. Et slikt vedtak krever
2/3 flertall.
Suspensjons- og eksklusjonssaker krever skriftlig avstemning. Det er aktiv stemmeplikt.
Det kan bare fremmes forslag om suspensjon/eksklusjon dersom man
mener at medlemmet har:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vanskjøttet eller mishandlet dyr, eller
ved forsett eller uaktsomhet utsatt egne eller andres dyr for farlig smitte eller annen alvorlig
helserisiko, eller
stått for økonomiske misligheter mot klubben, eller
på annen måte utvist grov utroskap eller illojalitet mot klubben, eller
forbrutt seg mot NRRs/FIFe's lover/regler på grovere måte, eller har
kattehold - hvori også inkluderes salg/formidling m.m. - på en måte som er klart belastende for
klubb/forbund/kattesak - samlet eller hver for seg.
For punktene e) og f) kan det iverksettes andre forføyninger enn suspensjon og eksklusjon.
NRRs lover regulerer suspensjon/eksklusjon lokalt (klubbnivå) og nasjonalt i forhold til NRR/andre
klubber.
Bevisbyrden påligger den som reiser krav om suspensjon/eksklusjon.
Styret kan - dersom det foreligger attesterte veterinærmedisinske bevis - bestemme at et medlem ikke
kan stille ut sine katter eller drive avl med dem før en veterinær har erklært dyrene - og dyr disse
omgås - for smittefrie. Et slikt medlem har for øvrig alle rettigheter.

§ 38 Medlemskapet opphører dersom forfalt kontingent ikke betales etter to purringer, eller dersom
skriftlig utmeldelse sendes den medlemsansvarlige. (GF 2017)
Kontingent og evt. annen gjeld til klubben skal være betalt ved aktiv utmeldelse.
Den medlemsansvarlige skal sørge for at utmeldt/strøket medlem leverer tilbake til klubben det som
tilhører den.
Et medlem kan ikke gå over i annen klubb uten å ha betalt forfalt kontingent eller tilbakebetalt annen
gjeld til klubben (jfr. NRRs lover § 11). I særlige tilfeller kan kontingenten beregnes forholdsmessig.
Dette kan styret fremme forslag om overfor medlemsmøtet (jfr. § 5, 2. ledd) /medlemmene pr.
elektronisk post eller vanlig post (jf. § 13). (GF 2016)
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§ 39 Klubben kan ikke bringes til opphør så lenge det fins medlemmer som vil drive den.
§ 40 I tilfelle opphør av klubben avgjør styret etter behandling i en lovlig innkalt generalforsamling
hvordan midlene skal disponeres. (GF 2008)

IX. VEDTEKTER
§ 41 Disse lover ble vedtatt på Smaalenene Katteklubbs første ordinære generalforsamling 28. april
1992. Endringer i disse lover kan bare skje på generalforsamlingen. Forslag til endringer må
fremsettes skriftlig og kunngjøres på samme måte som dagsorden til ordinær generalforsamling.
Endringer vedtas med 2/3 flertall. (For endringer: Se XI nedenfor)
§ 42 Styret skal alltid ha ajourførte lover20.

X. BEGREPSDEFINISJONER
§ 43 Begreper o.l. nevnt i disse vedtekter, skal forstås som nevnt i denne paragraf:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
20

aktiv stemmeplikt: Man må stemme for eller mot, resp. ja eller nei - eller f.eks. skrive et navn.
effektiv stemme: Stemme/stemmeseddel som ikke er avholdende/blank.
forsamlingen: Stemmeberettigede medlemmer under et medlemsmøte eller en generalforsamling.
kunngjøringsfrist for skriv o.l. til medlemmene: Utsendelsesfrist. Poststemplingsdatoen og offisiell
mail-dato gjelder. Alle som har epostadresse får innkallinger til møter/arrangement pr. epost. (Endret
GF 2005)
medlem: Medlem av Smaalenene Katteklubb.
Medlemsdefinisjoner:
Klubben har to typer hovedmedlemmer:
a) De fullt betalende og
b) pensjonister/trygdede/studenter/skoleelever.
Et æresmedlem er et hovedmedlem.
Begrepet familiemedlem følger definisjonen i NRRs lover, og begrenser seg i utgangspunktet til
forholdet foreldre-barn forutsatt at de tilhører samme husstand/bofellesskap, samt til ektefeller og
samboere.
Støttemedlem kan bare den være som har sitt hovedmedlemskap i en annen klubb. Støttemedlemmer
får klubbens ordinære post, og de kan delta på møter med talerett, men ikke med stemmerett.
Støttemedlemmer får ikke Aristokatt gjennom Smaalenene Katteklubb med mindre noe annet er avtalt,
og da med en forhøyet kontingent tilsvarende abonnementets kostende..
mishandle: Veterinær/veterinærmyndighet eller kommunal dyrevernnemnd (Mattilsynet)avgjør på
grunnlag av vitneprov og/eller egne iakttagelser/undersøkelser.
relativt flertall: Flere stemmer enn for noe annet forslag (gjelder der det foreligger mer enn to
alternativ).
simpelt flertall: Mer enn halvparten av stemmene.
styremedlem: De som er nevnt i § 11, 1. ledd (jfr. § 13, 2. ledd).
trygdet: En som mottar trygd fra Folketrygden og har det som hovedinntekt.

Klubbens lover (vedtekter) ligger nå åpent ute på klubbens hjemmeside.
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k)
l)

vanskjøtte: Dette avgjøres av veterinær/veterinærinstans. Jfr. punkt f ovenfor.
"meddelt" i § 37, 1. ledd: Poststemplets dato når beskjed om rekommandert sending sendes
mottakeren. Der det oppstår problemer, gjelder norsk lov. Tidspunktet må alltid tolkes til gunst for den
som utsettes for suspensjonsforslaget.

XI. VEDTATTE ENDRINGER I MEDHOLD AV § 41
Disse lover ble vedtatt på Smaalenene Katteklubbs første ordinære generalforsamling 28. april 1992, og kan
senere bare endres eller suppleres med 2/3 flertall. (Jfr. Kap. IX, § 41.)
Endringer/tilføyelser er blitt vedtatt i 1993 (§ 14, 3. ledd), 1994 (§ 5, 2. ledd, siste punktum; § 10 nr. 2; § 11,
1. ledd; § 19 i), 1995( § 5,2. ledd nytt siste punktum), 1996 § 43e fom. “Medlemsdefinisjoner” tom.
“Støttemedlemmer får ikke Aristokatt gjennom Smaalenene Katteklubb.” 1999 § 36,2 (tilføyelser i
uthevet kursiv): Alle bilag/regninger/utbetalinger /uttak skal være attestert av leder eller av et annet
styremedlem – normalt nestleder – etter fullmakt fra leder. Kasserer og leder eller et annet styremedlem –
normalt nestleder – etter fullmakt fra leder, disponerer sammen klubbens konti, slik at alle utbetalinger og
øvrige uttak skal ha to underskrifter. Nødvendige skjema fra bankforbindelser fylles ut under et styremøte.
Endringer av/tilføyelser i §§ 14 – nytt sisteledd – , 23,1 og 43 d vedtatt i 2005.
Ny tekst i § 40 vedtatt i 2008.
Endringer/tilføyelser vedtatt av GF 27.11.2012:
Ny sistelinje i § 14, 2. ledd om unntak ved personsaker.
Nytt tillegg til § 14,5 om utstillingssekretærens oppgaver i forhold til klubbens GF.
Nye tillegg til § 17 om nettsider og nettvett. Justert overskrift.
Nytt tillegg (Tillegg 2) om æresmedlemskap
Endring vedtatt av GF 26.11.13:
Nye datoer for regnskapsåret i § 15, 2. ledd: 1. november til 31 oktober.
Tilføyelser/endringer vedtatt av GF 25.11.14:
Begrepet pensjonist inntatt i § 5
Nytt sisteledd i § 5 – om utmerkelser.
Nytt sisteledd i § 14 – om styrefullmakter.
Endring vedtatt av GF 23.11.2015:

Styret har mandat til å omfordele oppgaver innenfor styret når dette ansees som nødvendig eller
formålstjenlig. (Sisteleddet vedtatt i 2014 strykes og erstattes av vedtaket i 2015. (GF 2015)
Endringer vedtatt av GF 23.11. 2016:
§ 5, 4. ledd – endring av datogrenser for kontingentinnbetaling etter 31.08.
§ 13 …….medlemmene etter………eller pr. post………
§ 18 …….. myndig………..
§23 Helt nytt førsteledd bestående av 5 – fem – punkter.
§ 38 ……./medlemmene……….(jf. § 13).
Endringer vedtatt av GF 30.11. 2017:
§ 11, 1. ledd: Begrepet utstillingssekretær utgår. Det legges til inntil: Inntil 6 – seks – styremedlemmer…
To nye sisteledd vedr. styreutnevnelse av utstillingsansvarlig og medlemsansvarlig blant styremedlemmene.
Endringer i § 14: Nytt 6. ledd om utstillingsansvarlig. Tidligere 6. ledd blir nytt 7. ledd med tekstendring.
Endring i 8. ledd: Utstillingssekretær erstattes av Utstillingsansvarlig. Nytt 9. ledd om medlemsansvarlig.
Endringer i § 19:
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3. ledd: ..inntil fire….. inntil to….
4. ledd: Tekst som utgår: [utstillingssekretær]
7. ledd: Av de inntil fire…..
8. ledd: Det skal velges …… e) Tekst som utgår: [utstillingssekretær], f) Inntil 4………, h) Inntil 3…….
Endring i § 38:[ …..] Sekretæren erstattes av Den medlemsansvarlige.
Endringer vedtatt av GF 19. november 2018:
§ 10 nr. 5 (jf. § 11, 5. ledd)
§ 11, 1. og 5. ledd - og nytt siste ledd: Om godtgjørelser.
§ 13: Nytt 2. ledd.
§ 14 – justeringer grunnet vedtaket i A 1.
§ 19 – diverse endringer/justeringer.

XII. DIVERSE TILLEGG
Tillegg 1.

- om NETTVETT (se § 17 ovenfor) vedtatt av GF 27. november 2012

Retningslinjer for medlemmer av Smaalenene Katteklubb vedr. interne sosiale
medier og nettverktøy m.m.
1. Nettsteder (facebook-sider, gruppesider, etc.) som har klubbens navn som utgangspunkt for – eller
som tydelig del av – sin betegnelse/sitt navn, kan ikke opprettes av enkeltpersoner. En slik side kan
kun opprettes av – eller i samråd med – Smaalenene Katteklubbs styre som også oppnevner en
moderator.
2. Bare medlemmer av Smaalenene Katteklubb har adgang til siden/sidene. Innholdet skal forbli på
denne/disse siden(e) som er en lukket facebook-side.
Et medlem som er med i gruppen kan ikke fjernes med mindre punkt 5 nedenfor kommer til
anvendelse, eller vedkommende selv ønsker det.
3. Nettstedene må respektere følgende etiske retningslinjer:
a. Vær varsom. Nettet er i prinsippet et offentlig rom, også når deltakerlisten er begrenset og
siden er lukket.
b. Vær spesielt varsom med informasjon/utsagn/formuleringer som angår omtale av
enkeltpersoner, klubber eller forbund.
4. Alt som skjer på klubbens gruppesider overvåkes av moderator som fjerner innlegg og innhold som:
-

er usaklige eller mangler omtanke i innhold eller presentasjon,
er personsensitive eller krenker personer/privatlivets fred,
bryter med lovpålagte taushetsbestemmelser, eller har annet innhold som strider mot norsk
lov – og/eller
utviser manglende respekt for medmennesker og deres egenart.
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5. Medlemmer som flere ganger bryter mot vedtatte retningslinjer, kan fjernes fra gruppen. Det er
klubbens styre som fatter endelig vedtak i slike saker.
6. Medlemmer av Smaalenene Katteklubb oppfordres også til å forholde seg til ovennevnte
retningslinjer som veiledende i øvrige sammenhenger der de deltar på ulike nettsteder og lignende.
Det vises da særlig til punktene 3 og 4 ovenfor.

Tillegg 2.

– om ÆRESMEDLEMSKAP

Jan G. Svenssen (1936-2013) ble under klubbens generalforsamling 27. november 2012 enstemmig
utnevnt til klubbens første æresmedlem for sitt arbeid for klubben og kattesaken. Som æresmedlem
ble han tilstått gratis medlemskap.
Reidun Svenssen ble under klubbens generalforsamling 19. november 2018 enstemmig utnevnt til
klubbens andre æresmedlem for sitt arbeid for klubben og kattesaken. Som æresmedlem ble hun
tilstått gratis medlemskap.
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