
Vedtekter pr. 1. desember 2014 

 

§ 1 NAVN OG FORMÅL  

1.1 Norsk Rasekatt Klubb av 1938 (NORAK) er stiftet den 3. juni, 1938 og er gjennom Norske 

Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) tilsluttet Fédération Internationale Féline (FIFe). NORAK er 

registrert i Frivillighetsregisteret med registreringsnummer XXX XXX XXX. 

1.2 NORAK er en klubb for alle kattevenner. Dens formål er å: 

 

 

 arbeide for og fremme kunnskap om katter og forsvarlig kattehold 

 arbeide for og fremme kunnskap om katteraser, og kontrollert avl og oppdrett 

 delta i og støtte tiltak som fremmer katter og katteholds status i samfunnet 

 samarbeide med andre katteklubber innenfor NRR om felles regelverk for registrering, avl, 

oppdrett og utstillinger 

 holde sine medlemmer løpende oppdatert på de regler og forpliktelser som finnes innenfor 

 NRR- og FIFe-systemene 

 ivareta sine medlemmers interesser i NRR, FIFe og andre samarbeidsfora 

 

§2 MEDLEMSKAP 

2.1 Medlemskap oppnås av alle som er interessert i klubbens virksomhet og som støtter klubbens 

formål. 

2.2 Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens og NRRs lover og utstillingsregler. 

2.3 Æresmedlem kan den bli som har gjort seg særlig fortjent ved å arbeide for klubben og 

kattesaken. De opptas etter enstemmig innstilling fra styret på generalforsamlingen med 2/3 flertall 

av avgitte stemmer. 

2.4 Medlemmer som ved sin oppførsel, handling eller uttalelser skader eller hindrer klubbens arbeid 

eller dens anseelse, kan suspenderes som medlem av et enstemmig styre i kortere eller lengre tid. 

Suspenderte medlemmer kan anke suspensjonen inn for generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen kan oppheve eller opprettholde en suspensjon med alminnelig flertall. 

2.5 Suspenderte medlemmer kan foreslås ekskludert fra klubben. Forslag om eksklusjon kan fremsettes 

for generalforsamlingen av et enstemmig styre og må oppnå 2/3 flertall av avgitte stemmer for å 

tre i kraft. 

2.6 Utmeldelse skjer skriftlig til styret. Styret kan også vedta å anse medlemmer som ikke har betalt 

kontingenten innen generalforsamlingen som utmeldt. Et medlem som melder seg ut, skal levere 

tilbake til klubben vandrepremier som ikke er vunnet til odel og eie, samt andre av klubbens 

eiendeler. 

 

§3 GENERALFORSAMLINGEN 

3.1 Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet. 

3.2 Generalforsamlingen avholdes hvert år i årets siste kvartal. Dato for generalforsamlingen gjøres 

kjent for medlemmene minst 6 uker på forhånd. 

3.3 Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 4 uker før 

generalforsamlingen holdes. Forslag på kandidater til styreverv sendes valgkomiteen innen samme 

frist. 



3.4 Endelig innkalling med sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før 

generalforsamlingen. 

3.5 Alle medlemmer med gyldig medlemskap og som har vært medlem av klubben i minst 3 måneder 

har stemmerett på generalforsamlingen. Det kan ikke stemmes etter fullmakt. 

3.6 Generalforsamlingen må for å være beslutningsdyktig bestå av minst like mange medlemmer som 

tilstedeværende styremedlemmer.  Varamedlemmer teller ikke med hvis styret er fulltallig. 

3.7 Generalforsamlingens dagsorden skal alltid inneholde: 

 

1.   Fastsettelse av beslutningsdyktighet 

2.   Valg av ordstyrer 

3.   Godkjenning av innkalling 

4.   Godkjenning av dagsorden 

5.   Årsberetning 

6.   Regnskap 

7.   Innkomne forslag 

8.   Bevilgninger/budsjett 

9.   Valg 

10.  Eventuelt 

 

Styret kan i tillegg velge å sette opp spesielt viktige saker som egne punkter på dagsordenen. 

Saker som tas opp under ”Eventuelt” kan ikke tas opp til avstemming før ved neste års 

generalforsamling. Forslag som er fremmet, behandlet og avslått på 2 påfølgende års 

generalforsamlinger, kan deretter ikke fremmes før etter 3 år etter siste behandling. 

3.8 Generalforsamlingen avgjør de foreliggende saker med alminnelig flertall, bortsett, fra i saker der 

annet er lovbestemt. 

3.9 Forandring av lovene kan bare foretas med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer. 

3.10 Kontingenten blir fastsatt på generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Den betales for ett 

kalenderår ad gangen og forfaller forskuddsvis, dvs. pr. 1. januar.  

Ved innmelding efter 1.10. betales halv medlemskontingent. Kontingenten må være betalt for å gi 

alle rettigheter som medlem, så som utstillingsrett, rett til å søke stamnavn og stamtavler, samt 

stemmerett på generalforsamlingen. Er ikke kontingenten betalt innen 1. mars, bortfaller også 

retten til vanlig medlemspost og medlemsblad. Familiemedlemmer betaler redusert kontingent, 

dog ikke mindre enn 1/5 av hovedmedlemskontingenten. 

3.11 Generalforsamlingen avholder nedenstående valg. 

 

Følgende to-årige styreverv velges i partallsår: 

 Leder, kasserer, og to styremedlemmer 

 

Følgende to-årige styreverv velges i oddetallsår: 

 Nestleder, klubbsekretær, utstillingssekretær og ett styremedlem. 

 

Ved behov fylles eventuelle styreverv som er ekstraordinært ledige. 

 

Følgende velges hvert år for ett år: 

 2 varamedlemmer til styret. 

 Valgkomité på 3-5 medlemmer 

 Intern revisor 

 

Styremedlemmer har ikke stemmerett ved valg av intern revisor. Formann er fast delegat til NRRs 

GF. Delegater utover dette velges av GF. Valg til evt. andre verv avholdes ved behov i henhold til 

dagsorden. 



3.12 For å kunne bli valgt inn som styremedlem, må en kandidat ha hatt stemmerett ved siste 

generalforsamling. 

3.13 Ekstraordinær generalforsamling holdes når det vedtas av en generalforsamling, når styret finner 

det nødvendig, eller når halvparten av gjennomsnittlig antall fremmøtte medlemmer på 

medlemsmøtene siste år krever det. Kravet sendes skriftlig til styret med forslag til dagsorden. 

Ekstraordinær generalforsamling holdes senest 1 måned etter innsendt begjæring, og innkalles 

med 2 ukers varsel. Ekstraordinær generalforsamling behandler kun de saker som fremkommer av 

innkallelsen. 

 

§4 STYRET 

4.1 Styret består av 8 medlemmer og 2 varamedlemmer: Leder, nestleder, klubbsekretær, kasserer, 

utstillingssekretær, 1 styremedlem/materialforvalter, 2 styremedlemmer, 2 varamedlemmer. 

Styremedlemmene plikter å registrere seg som medlemmer av styret i Frivillighetsregisteret i  

henhold til de enhver tid gjeldende retningslinjer for registrering.  

4.2 Styret har taushetsplikt. I alle saker som er under behandling gjelder taushetsplikten til disse er 

ferdigbehandlet og resultatet offentliggjort av et samlet styre. Nye styremedlemmer forplikter seg 

skriftlig på første styremøte etter generalforsamlingen. Brudd på taushetsplikten medfører 

suspensjon fra styret. 

4.3 Styremøte bestemmes av leder, ved hans/hennes fravær av nestleder, eller når et flertall (minimum 

5 medlemmer) i styret finner det nødvendig. 

4.4 Styret er beslutningsdyktig når 5 – fem - av dets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet teller 

lederens dobbeltstemme. 

4.5 Klubbsekretær fører styreprotokoll, medlemskartotek og inventarliste, samt har ansvar for klubbens 

korrespondanse. Styreprotokoll skal underskrives av alle tilstedeværende styremedlemmer og bør 

refereres på medlemsmøtene. 

4.6 Ekstern utstillingssekretær har ansvaret for at medlemmene mottar utstillingsinnbydelser, sørger for 

videreforsendelse av medlemmenes påmeldinger til andre klubbers utstillinger og besørger 

søknader om dommerelev- og assistentganger. 

4.7 Regnskap føres av kasserer. Regnskapsåret går fra 1. oktober til 30. september året etter. Styret er 

ansvarlig overfor generalforsamlingen for klubbens midler. Separat regnskap føres for hver utstilling i 

den grad det er mulig. Regnskapet revideres av intern revisor valgt på generalforsamlingen. 

Dersom det ikke er mulig å finne en intern revisor, gis det anledning til å benytte en ekstern. 

 

§5 KLUBBENS OPPHØR 

5.1 Klubbens opphør kan skje etter vedtak på 2 generalforsamlinger med minst 1 måneds mellomrom 

og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Ved klubbens opphør bestemmer generalforsamlingen 

hvordan klubbens midler skal anvendes. 

 


