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STADGAR FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGSKATTEN
NAMN OCH SÄTE
§ 1.1 Föreningens namn är Göteborgskatten. Föreningen har säte i Göteborg.
FORM OCH ÄNDAMÅL
§2.1

Föreningen är en ideell förening

§2.2

Föreningen skall arbeta utan enskilt vinstsyfte.

§2.3

Klubbens ändamål är att verka för att höja kattens status i samhället samt bekämpa

handhavandet av katter i vinstsyfte, aktivt verka för att upplysa uppfödare och medlemmar om
vikten av sund avel samt att följa ett etablerat hälsoprogram, att påminna medlemmar om att en
sund avel går före egen vinning och berömmelse, aktivt verka för utbildning av nya uppfödare till
förmån för en sund raskattsavel. Att hålla god kontakt med myndigheter, massmedia samt
djurskyddsföreningar. Att genom information, utbildning, utställningar och annan
föreningsverksamhet öka intresset för kunskap om katter samt sund och hälsosam
raskattsavel. Att stambokföra och registrera raskatter, samt publicera i offentligt stamtavle
program. Att följa de regler som klubben har enats om samt regler för de förbund som klubben
tillhör om tillhörighet till annat förbund finnes.

MEDLEMSKAP
§3.1 Ansökan om medlemskap kan erhållas av var och en som är intresserad av katten som
sällskapsdjur. Ansökan görs skriftlig genom av föreningens fastställt formulär. Varje medlem har
tillgång till föreningens stadgar för nedladdning. Genom medlemskap godkänner man
föreningens stadgar.
§3.2 Medlemsavgift, fastställs av styrelsen och erlägges vid inträde i klubben och därefter
årligen innan den sista januari.
§3.3

Alla nya huvudmedlemmar betalar halv medlemsavgift första året.

§3.4 Medlem är skyldig att iaktta och följa de för föreningens verksamhet gällande
föreskrifterna.
§3.5 Sökande som tidigare varit med i annan kattförening måste skriftligen ansöka om ett
medlemskap och i denna ansökan uppge tidigare föreningstillhörighet. En sökande som blivit
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avstängd av sin tidigare klubb eller står i ekonomisk skuld till sin tidigare klubb ger styrelsen rätt
att neka till inträde i klubben.
§3.6 Ny medlem som betalar in medlemsavgiften innan 1 Oktober, betalar kommande års
avgift och blir därmed medlem under innevarande år samt nästkommande år.
§3.7 Uteslutning, en uteslutning skall ske skriftligen och innehålla orsaken till varför
medlemmen blir utesluten. Medlemmen har 30 dagar utifrån poststämplat datum, på sig att
besvara och bemöta uteslutningen.
Styrelsen äger full rätt att utesluta en medlem som:
1. Uppträder illojalt eller som avsiktligt försöker skada föreningen eller någon av dess
medlemmar,
2. Inte följer föreningens stadgar eller om andra tungt vägande skäl föreligger.
§3.8 Avstängning av medlem (avstängd medlem äger ej rätt att stambokföra, ställa ut och
innehar ingen rösträtt,men är fortfarande medlem i föreningen). Avstängning upphör när
styrelsen så beslutar.
1. Styrelsen äger full rätt att stänga av medlem som står i ekonomisk skuld till FGK, annan
kattförening, avstängning gäller tills dess att full betalning skett, dock som längst 6
månader. Efter detta övergår avstängningen i uteslutning ur klubben.
2. Styrelsen äger full rätt att stänga av medlem som uppträder illojalt mot föreningen, som
avsiktligt försöker skada föreningen, Längden för avstängning avgörs från fall till fall och
beslutas av styrelsen.
3. Styrelsen äger full rätt att stänga av medlem som ej följer föreningens stadgar eller om
andra synnerliga skäl föreligger. Längden för avstängningen beslutas av styrelsen från
fall till fall.
§3.9 En medlem som uteslutits eller gått ur föreningen på egen begäran äger ingen rätt till
föreningens tillgångar eller att återfå redan betalda avgifter.

§4

ÅRSMÖTE OCH VERKSAMHETSÅR

§4.1

Årsmötet hålls före mars månads utgång, övriga möten när styrelsen finner det lämpligt.

Räkenskapsåret räknas från den 1 januari till den 31 december, d v s kalenderår. Skriftlig
kallelse till årsmötet skall utgå minst 14 dagar före.
§4.2

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
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1. Val av ordförande för årsmötet.
2. Val av sekreterare för årsmötets protokoll.
3. Fastställande av röstlängd
3. Val av två (2) justeringsmän för årsmötets protokoll, tillika rösträknare på årsmötet.
4. Frågan om kallelsen till mötet skett i behörig ordning.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Styrelsen och revisorernas berättelser.
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Av styrelsen eller revisorerna väckta frågor, upptagna i kallelsen.
9. Av enskilda medlemmar väckta frågor, vilka skall vara inlämnade till styrelsen senast 1
Februari.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av styrelsens ledamöter och suppleanter.
12. Val av en revisor och en eller två revisorssuppleanter.
13. Övriga val.
14. Övriga frågor.
§4.3 Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet. Ärenden avgörs med öppen omröstning
om inte sluten sådan begärs. Röstning genom fullmakt får ej ske. Vid lika röstetal gäller den
mening, som mötesordföranden biträder.
§4.4 Extra möte inkallas, då styrelsen finner att så är behövligt eller då minst 20 medlemmar
skriftligen begär det för behandling av visst ärende.
§4.5

På årsmötet skall styrelsen om möjligt väljas enligt följande:

§4.5.1 Från 2020 fram till år 2025 sitter vald styrelse för att därefter övergå till att väljas enligt,
paragraf: 4.5.3.
§4.5.3 Udda årtal - Ordförande samt två ordinarie ledamöter för 2 år samt behövligt antal
ordinarie ledamöter (två eller fyra) för 1 år. Två eller tre styrelsesuppleanter väljs för 1 år.
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Jämna årtal – Kassör, Sekreterare samt 1 ordinarie ledamot för 2 år samt behövligt antal
ordinarie ledamöter (två eller fyra) för 1 år. Två eller tre styrelsesuppleanter väljs för 1 år.

§ 5 Beslutande organ
§5.1

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ.

§5.2

Varje år bör om möjligt hållas minst 2 föreningsmöten, varav 1 skall vara årsmöte.

§ 6 Föreningens styrelse
§6.1

Styrelsen väljes enligt § 4.5 av valberedningen på årsmötet.

§6.2 Styrelseledamöterna skall vara varandra behjälpliga med arbetsuppgifterna inom
klubben. Ingen styrelsemedlem får utföra saker på eget bevåg, utan vad som skall göras
bestäms med majoritet inom styrelsen. Ordförande ser till att majoritetsbesluten blir verkställda.

§ 7 STADGEÄNDRING
§7.1

Ändringar i stadgarna lyfts på föreningsmöte som sedan röstas om på årsmötet.

§7.2

Minst ⅔ av de närvarande skall vara eniga. Enskilda medlemmar och styrelsen lägger

förslag till årsmötet. Förslag till ändring skall bifogas i kallelse till årsmötet.

§8 Firmateckning
§8.1

Föreningens firma tecknas av kassör och ordförande var för sig.

§ 9 UPPLÖSNING
§9.1

Förslag på upplösning av föreningen tas upp på ett föreningsmöte som sedan tas

beslut om på årsmötet.
§9.2

Om en upplösning är aktuell ska detta meddelas så snart föreningsmötet är avklarat

och justerat till samtliga medlemmar i ett särskilt utskick.
§9.3

Under årsmötet beslutas det om hur föreningens tillgångar ska fördelas.

