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Kapitel 1. Benämning och Syfte 

1.1 Kattklubbens namn är ALFAKATTEN som förkortas till ALFA 

1.2 Kattklubbens syfte är att: 

– arbeta för god katthållning 

– arbeta för god avelshygien 

 

Kapitel 2. Medlemskap 

2.1 Medlemskap i klubben söks skriftligen. Medlemmar förutsätts följa klubbens och 

SVERAKs regler. 

2.2 Medlemskap i klubben innebär: 

huvudmedlem 

familjemedlem 

Medlem i Alfakatten förutsätts ställa upp för klubben efter enskild förmåga. Ska man 

ställa ut på klubbens utställning krävs att man är närvarande samtliga tre dagar om 

inget annat överenskommits. 

2.3 Klubben ska inte utse hedersmedlemmar. 

2.4 Medlemskap löper per kalenderår. Medlemsavgiften ska vara betald senast 31 

januari. Uteslutning ur klubben sker om medlemmen inte uppfyllt sina ekonomiska 

förpliktelser eller om medlemmen brutit mot klubbens stadgar. Styrelsen beslutar i 

frågan. Den uteslutna medlemmen kan ta upp frågan på nästkommande årsmöte. 

2.5 Utträde ur klubben ska meddelas skriftligen. 

2.6 Vid återinträde gäller medlemskap efter godkännande av styrelsen enligt 2.1.  
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Kapitel 3. Förvaltning 

3.1 Klubbens förvaltning anförtros en styrelse bestående av fem medlemmar. 

Årsmötet väljer direkt och personligt. 

– ordförande 

– sekreterare 

– kassör 

– ledamot 

– ledamot 

Av styrelsens medlemmar väljs ena året, jämna årtal, två personer, ordförande och 

en ledamot. Andra året, udda årtal, tre personer, sekreterare, kassör och en ledamot. 

3.2 Revisor och revisorsuppleant väljs på årsmötet på1 år. 

– revisor 

– revisorsuppleant 

3.3 Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. 

3.4 Varje årsmöte ska fastställa ett belopp att vid behov fördelas i styrelsen. 

3.6 Ordförande samt kassören tecknar firman var för sig. 

3.7 Sekreteraren framlägger för styrelsen samtliga inkomna brev och rapporter. 

Ordförande ansvarar för att styrelsens och årsmötets beslut verkställs. 

3.8 Samtliga beslut delges medlemmarna. 

3.9 Ett samarbete med samtliga rasringar ska ske.  

3.10 SVERAK-delegater och suppleanter för dessa ska utses av styrelsen. 

 

Kapitel 4. Årsmöte 

4.1 Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före sista februari. 

4.2 Årsmötet är beslutsmässigt då det i laga ordning kallats. Kallelsen ska vara 

utsänd senast två veckor innan mötet. Inkomna motioner mm som ska behandlas på 

årsmötet bör också skickas med. Stadgeändringar ska bifogas kallelsen. 

4.3 Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: 

– Upprop och fastställande av dagordning och röstlängd. 

– Val av ordförande, sekreterare, två justerare samt två rösträknare. 

– Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning. 

– Verksamhetsberättelser från samtliga verksamheter inom klubben. 

– Revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning. 

– Fråga om ansvarsfrihet. 

– Beslut om avgifter och arvoden. 

– Val av styrelse. 

– Val av revisor samt suppleant. 

– Val av medlemmar till valberedningen. 

– Frågor väckta av styrelse. 

– Frågor väckta av enskild medlem. 

– Övriga frågor. 

4.4 Närvarande medlem har utöver sin egen röst endast rätt att rösta med en 

fullmakt. 

4.5 Beslut får tas under punkten övriga frågor. 
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4.6 Val av styrelsemedlemmar ske alltid genom öppen omröstning. 

4.7 Valberedningen ska utses med ledamot/ter som årsmötet föreslår. Mandattiden 

är ett år. Valberedningen upprättar inför årsmötet förslag på valbara personer. 

 

Kapitel 5. Räkenskaper och Budget 

5.1 Räkenskapsåret räknas från 1 januari till 31 december varje år. 

5.2 Balans- och resultaträkning ska presenteras på årsmötet för godkännande.  

Räkenskaperna ska vara så specificerade att medlemmarna kan förstå till vilka 

ändamål utgifterna gått. 

5.3 Budget och verksamhetsplan läggs fram av styrelsen på årsmötet 

5.4 Revisionsberättelsen ska finnas tillgänglig på årsmötet. 

 

Kapitel 6. Stadgar 

6.1 Beslut om ändringar i klubbens stadgar fattas vid två protokollförda möten. Ett av 

dessa måste vara ordinarie årsmöte. 

6.2 Ändringar i stadgarna gäller direkt efter godkänt beslut om inget annat anges. 

 

Kapitel 7. Klubbens upplösning 

7.1 För upplösning av klubben krävs beslut på två av varandra följande 

medlemsmöten varav minst det ena ska vara ordinarie årsmöte. 

7.2 Beslut om nedläggning ska för att anses giltigt, fattas med två tredjedelars 

majoritet på båda dessa möten. Mellan dessa möten ska minst 30 dagar ha förflutit 

och protokoll från det första hållna mötet skall före nästkommande möte ha justerats 

och utsänts till medlemmarna.  

7.3 I kallelsen till sådant möte ska klart anges att fråga om klubbens upplösning ska 

behandlas.  

7.4 Vid händelse av klubbens upplösning ska klubbens hela ekonomiska behållning 

med handlingar och tillhörigheter användas till ändamål som överensstämmer med 

klubbens syften. Beslut om detta ska fattas vid sista mötet. 

 

 


