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§ 1.
Klubbens namn skall vara Solkatten, vilket förkortas
SOL.
§ 2.
Klubbens syfte är att:
1. Förhindra och att motarbeta djurplågeri.
2. Verka för bättre förståelse och uppskattning
av katten.
3. Arbeta för kattens rätta och omsorgsfulla vård.
4. Genom utställning, klubbverksamhet och på
annat sätt vidga intresset för katten som husoch sällskapsdjur.
5. Tillvarata kattägares intresse allmänhet, för att
i ovannämnda syften i möjligaste mån söka
kontakt med likasinnade klubbar inom och
utom landet.
§ 3.
Klubben skall ha sitt säte i Skellefteå.
§4
Av SVERAK, Sveriges kattklubbars riksförbund,
respektive FIFe fastställda regler och bestämmelser för
katthållning,
avel,
uppfödning,
registrering,
utställningar, och övriga tillämpningar skall äga kraft
som om de vore antagna i dessa stadgar. Dock har
klubben rätt för egen del genom beslut på årsmöte
skärpa men inte mildra dessa bestämmelser och regler.
§ 4.1
Anmälningsavgift, på grund av kattägares egen
sjukdom, återbetalas endast i de fall skriftlig avanmälan
gjorts före sista anmälningsdag.
§5
Till medlem i klubben kan alla kattvänner ansluta sig.
§6
Till hedersmedlem kan klubben på förslag av styrelsen
kalla en medlem eller annan person som på ett
synnerligen förtjänstfullt sätt främjat klubben eller dess
syften.
Klubben kan varje år utse en årets medlem för att visa
sin uppmuntran till person som främjat klubben eller
dess syften under året som gått.
§7
Årsavgift vars storlek bestäms av ordinarie årsmöte,
erläggs vid inträde i klubben och sedan årligen, dock
senast februari månads utgång. Årsavgiften
halveras från och med september månads början, till
och med årets slut. Hedersmedlem är fri från avgift.
§8
Medlemskap upphör om medlem underlåter att
inbetala fastställd avgift eller skriftligen meddela
utträde. Styrelsen är berättigad att ur klubben utesluta
medlem om vägande skäl föreligger. Utesluten
medlem skall erhålla skriftligen besked om anledning
till uteslutningen. Om utesluten medlem så begär, skall
frågan underställas medlemmarna vid nästa ordinarie
klubbmöte och skall i så fall upptas i kallelsen till mötet.

§9
Medlem som avgått eller uteslutits ur klubben äger
ingen rätt till klubbens kassa eller andra tillgångar.
Sådan kan inte återfår erlagd avgift.
§10
Person som tillhör annan kattorganisation inom landet,
ej ansluten till SVERAK resp. FIFe och önskar aktivt
medlemskap i klubben, kan erhålla sådan först sedan
vederbörande har utträtt ur den organisationen.
Klubben
mottager
endast
ansökningar
och
anmälningar
genom
den
organisation
som
vederbörande tillhör och aktivt verkar genom.
§11
Medlemmar med aktivt huvudmedlemskap i Solkatten
skall
insända
anmälning
till
utställning,
stamtavlerekvisitioner, stamnamnsansökningar och
andra handlingar för avel och utställningsverksamhet
till klubbens sekretariat. Aktivt huvudmedlemskap kan
endast innehas i en klubb.
§12
Klubb skall hålla minst ett protokollfört sammanträde
per år i form av ordinarie årsmöte. Styrelsen skall
dessutom
avhålla
minst
två
protokollförda
sammanträden per år. Ordinarie möte skall hållas före
februari månads utgång, därvid skall följande ärenden
förekomma till handling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Upprop och fastställande av röstlängd.
Frågan om mötets behörighet kallat.
Fastställande av dagordning.
Val av ordförande att leda årsmötet.
Val av sekreterare för årsmötet.
Val av justerare tillika rösträknare för mötet.
Styrelsens berättelse (verksamhetsberättelse)
Revisorernas berättelse.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Frågor väckta av styrelse och revisorer.
Frågor väckta av enskilda medlemmar.
Beslut om årsavgift och arvoden.
Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Val av revisorer och suppleanter.
Val av delegater till SVERAKs årsmöte.
Motioner till SVERAKs årsmöte.
Val av ledamöter till valberedningen.

§13
Extra årsmöte hålles då styrelsen så finner lämpligt eller
då minst 10 medlemmar för särskilt angivet ärende gör
skriftligt framställning därom till styrelsen. Vid extra
årsmöte kan endast beslut tas i frågor som angivits i
kallelse.
§14
Motioner till klubbens respektive SVERAKs årsmöte
skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 oktober före
respektive årsmöte.
§15
Skriftlig kallelse till sammanträde med klubben skall
utsändas med e-post eller post till varje medlem minst
åtta (8) dagar i förväg.

§16
Vid årsmöte äger varje medlem som erlagt avgift en
röst. Beslut fattas med enkel majoritet där inte annat
föreskrivs i dessa stadgar. Ärendet avgörs genom
öppen omröstning och ordförande äger utslagsröst.
Röstning genom fullmakt är inte medgivet.
Medlemmar under 16 år samt stödmedlemmar har ej
rösträtt.
§17
Klubbens förvaltning anförtros en styrelse bestående
av minst tre och högst sju ledamöter för vilka utses
högst två suppleanter. Styrelsemedlemmarna väljs var
för sig till de respektive befattningarna som skall
tillträdas inom styrelsen. Befattningarna som skall
finnas i styrelsen är:
1. Ordförande.
2. Sekreterare.
3. Kassör.
Ordförande, sekreterare och eventuellt en övrig
ledamot väljs på ordinarie årsmöte som avhålls udda
årtal.
Kassör
samt
eventuella
övriga
styrelsemedlemmar väljs på ordinarie årsmöte som
avhålls på ett jämt årtal. Samtliga ordinarie
styrelsemedlemmar väljs på en mandattid på två (2) år.
Styrelsesuppleanter väljs på en mandattid på ett (1) år.
Avgående styrelseledamöter har under mandattiden
en
uppsägningstid
på
en
månad.
Avgår
styrelseledamot eller suppleant före utgången
mandattid utses vid nästa styrelsesammanträde en
ledamot eller suppleant i den avgångnes ställe för den
återstående mandattiden.
§18
Styrelsen sammanträder på kallelse av sekreterare eller
då minst tre styrelseledamöter påfordrar. Styrelsen är
beslutför när majoriteten av styrelsens ledamöter eller
suppleanter för dem är närvarande. Ärendet avgörs
genom öppen omröstning där ej sluten begärs. Vid lika
röstantal avgör lotten vid sluten omröstning och vid
öppen omröstning, den mening ordförande biträder.
§ 19
Styrelseledamot skall meddela till sekreterare om
han/hon inte kan närvara vid sammankallat
styrelsesammanträde. Suppleanter har obligatorisk
närvaroplikt på samtliga styrelsesammanträden. Vid
ordinarie ledamots frånvaro får suppleanten rösträtt i
stället för denne. Varje styrelsemöte protokollförs och
protokollet skall godkännas vid kommande
styrelsesammanträde.
Sekreteraren
distribuerar
protokollet för genomläsning inför nästkommande
möte då det justeras.
§ 20
Vid enklare och brådskande ärenden kan
majoritetsbeslut tas via telefon eller e-post. Och
redovisas på nästkommande styrelsemöte.
§ 21
Avgående styrelseledamöter, revisorer samt styrelse
och revisorsuppleanter kan vid mandattidens slut
omväljas.

§ 22
Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall
snarast, tillika med styrelsens verksamhetsberättelse
samt klubbens och styrelsens sammanträden förda
protokoll, hållas tillgängliga för revisorerna, vilka efter
verkställd granskning avger revisorsberättelse till
ordinarie årsmöte.
§ 23
För klubbens medel som omhändertas av kassören är
denne ansvarig. Inflytande medel skall omedelbart
insättas på klubbens plusgiro eller bankgiro. Uttag får
endast ske av kassör eller ordförande. Till löpande
utgifter äger dock kassören rätt att förfoga över en
handkassa om högst tusen (1000) kronor. Överstiger
klubbens medel vas som anses nödvändigt för
klubbens utgifter, skall överskottet placeras i en
godkänd bank i Skellefteå, och därifrån inte utan
styrelsens godkännande uttagas.
§ 24
För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens
förvaltning under löpande år utses vid ordinarie
årsmöte för tiden fram till nästa årsmöte minst en
revisor jämte en suppleant för denne.
§ 25
För ändrig av klubbens stadgar erfordras att:
1. Beslut därigenom fattas på ordinarie årsmöte.
2. Kallelse till årsmöte innehåller förslag till
ifrågavarande ändrig.
3. Minst ¾ av de röstade aktiva medlemmarna är
ense om beslutet.
§ 26
För klubbens upplösning erfordras att:
1. Beslut fattas på ordinarie årsmöte.
2. Kallelse till årsmöte innehåller förslag till
klubbens upplösande.
3. Minst ¾ av de röstande med aktivt
medlemskap är ense om klubbens upplösning.
Disposition av klubbens tillgångar, handlingar
och övriga tillhörigheter skall beslutas av det
aktiva medlemmarna på det sista årsmötet.
§ 27
Vid klubbens upplösning skall klubbens tillgångar
användas för syfte som överensstämmer med klubbens
ändamål.

