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Föreningen Boråskatten
Föreningen Boråskatten
Bildades 1968
Boråskattens säte är Borås med omnejd

1.

Benämning och syfte

1.1 Klubben är en ideell förening och dess namn är Föreningen Boråskatten, vilket
förkortas BK.
1.2 Boråskatten är ansluten till Sveriges Kattklubbars Riksförbund, SVERAK, och blir
därigenom automatiskt ansluten till FIFe.
1.3 Boråskattens syften är att:
• verka för att ständigt öka kattens status i samhället
• aktivt motverka alla missförhållanden inom katthållning
• arbeta för vidgad förståelse och uppskattning av katten som sällskapsdjur
• på olika sätt informera medlemmarna om aktuella händelser som rör kattsporten

2.

Allmänna bestämmelser

2.1 Beslutande organ
Boråskattens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse
2.2 Teckningsrätt
Boråskattens ordförande och kassör tecknar firma var för sig.
2.3 Verksamhets- och räkenskapsår
Boråskattens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr om 1 januari t o m 31
december.
2.4 SVERAKs förbundstidning
Huvudmedlemskap i Boråskatten innefattar prenumeration av SVERAKs förbundstidning
under förutsättning att den utkommer.
2.5 Stadgeändringar
Ändring av Boråskattens stadgar skall för att vinna laga kraft beslutas vid två på varandra
följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie. För de fall SVERAKs eller FIFes
stadgar eller regler förändras på sådant sätt att Boråskattens stadgar påverkas,
konsekvensändras Boråskattens stadgar. I sådana fall informeras medlemmarna om ändringen
och skäl därom.
2.6 Upplösning av Boråskatten
Klubben kan ej upplösas så länge fem godkända medlemmar vid möte som kallats att besluta i
frågan är däremot. I kallelse till sådant möte skall klart anges att det gäller fråga om
upplösning. Vid klubbens upplösning skall klubbens hela ekonomiska behållning tillsammans
med dess handlingar och tillhörigheter tillfalla riksförbundet SVERAK.

3.

Medlemskap

3.1 Föreningen utgörs av dess medlemmar. Klubben är öppen för alla medlemmar som
förbinder sig att följa Boråskattens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler.
3.2 Beviljas inte medlemskap skall sökande erhålla skriftligt meddelande därom med
angivande av skäl.
3.3 Vid inträde i klubben före 31 juli skall hela årsavgiften erläggas och gäller för
innevarande kalenderår. Vid inträde efter 1:a augusti skall halv årsavgift erläggas och gäller
för återstoden av innevarande kalenderår. Vid inträde efter 1:a november gäller erlagd
årsavgift också för nästkommande kalenderår.
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3.4 Medlemskap kan erhållas som huvud-, familje- eller stödmedlem. Med familjemedlemskap menas person som sammanbor med huvudmedlem.
Huvudmedlemskap innebär:
• Rösträtt på Boråskattens årsmöte.
• Rätt att idka utställningsverksamhet i Boråskattens namn.
• Rätt att SVERAK-registrera via klubben.
• Erhållande av klubbtidning och förbundstidning (se § 2.4).
Familjemedlemskap innebär:
• Rösträtt på Boråskattens årsmöte.
• Rätt att idka utställningsverksamhet i Boråskattens namn.
Stödmedlemskap innebär:
• Deltagande-, men ej rösträtt på Boråskattens årsmöte.
• Icke valbar till styrelseledamot i klubben.
• Erhållande av klubbtidning.
3.5 Titeln hedersmedlem kan på förslag av styrelsen utdelas till medlem eller annan person
som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat klubben. Hedersmedlem utses av årsmötet
och titeln är livslång.
Hedersmedlem betraktas som huvudmedlem såvida inte hedersmedlemmen önskar annat.
3.6 Utträde
Medlemskap upphör automatiskt om årsavgift ej kommit klubben tillhanda efter uppmaning.
Önskas utträde under inbetald medlemsperiod skall Boråskattens styrelse meddelas skriftligt.
Inbetald medlemsavgift anses förverkad.
3.7 Avstängning
Om klubbmedlem bryter mot SVERAKs eller FIFes stadgar och regler eller handlar på ett sätt
ägnat åt att skada eller motverka Boråskattens, SVERAKs eller FIFes mål och verksamhet,
sänder Boråskattens styrelse anmälan till SVERAKs Disciplinsnämnd som fattar beslut om
disciplinära åtgärder.
3.8 Uteslutning
Om klubbmedlem bryter mot Boråskattens, SVERAKs eller FIFes stadgar och regler eller
handlar på ett sätt ägnat att skada eller motverka Boråskattens, SVERAKs eller FIFes mål och
verksamhet, äger Boråskattens styrelse rätt att utesluta klubbmedlem. Inbetald medlemsavgift
anses förverkad. Medlemmen informeras skriftligt om beslut och skäl till uteslutning.

4.

Ordinarie årsmöte

4.1 Boråskattens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls före februari
månads utgång.
4.2 Kallelse
Kallelse till årsmöte skall vara utsänd minst 14 dagar i förväg och uppta förslag till
dagordning.
4.3 Ärenden som skall behandlas på årsmötet
Motioner som avser Boråskattens klubbstadgar och frågor rörande klubbens arbete skall för
att tas upp till behandling vid årsmötet vara inlämnade till sekreteraren senast 1:a januari.
4.4 Motioner till SVERAKs årsmöte
Motioner till SVERAKs årsmöte skall vara inlämnade till sekreteraren senast 15 november
4.5 Rösträtt
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Endast huvud- och familjemedlem som erlagt medlemsavgift vilken vid årsmötets öppnande
kommit Boråskatten tillhanda äger rösträtt vid årsmöte. Rösträtten får inte utövas genom
ombud, fullmakt eller poströstning.
4.6 Beslutförhet
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade närvarande medlemmar och då mötet
kallats i laga ordning. Val och beslut avgörs med enkel majoritet om ej stadgarna föreskriver
annat. Vid lika röstetal företas sluten omröstning, därefter avgör lotten.
4.7 Valbarhet
Valbar till Boråskattens styrelse är huvud- och familjemedlem.
Valbar till övrig förtroendepost är samtliga medlemmar samt om årsmötet så beslutar, annan
intresserad person.
4.8 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Mötets öppnande, upprop och fastställande av röstlängd
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7. Föregående årsmötesprotokoll
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår)
10. Revisorernas berättelse
11. Beslut om ansvarsfrihet
12. Ärenden väckta till årsmötet
13. Beslut om arvoden
14. Presentation av verksamhetsplan
15. Val av styrelse och ersättare
16. Val av revisorer och ersättare
17. Val av delegat/er till SVERAKs årsmöte
18. Övriga val
19. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
20. Motioner rörande Boråskatten
21. Motioner fvb till SVERAKs årsmöte
22. Övrigt
23. Mötets avslutande
4.9 Val
Samtliga val av styrelseledamöter och revisorer sker för en mandattid av två år med växelvis
val. Övriga val väljs för en mandattid av ett år.
Ordförande, kassör och sekreterare väljs direkt av årsmötet till sina funktioner.
Ordförande och kassör väljs ej samma år.
4.10 Protokoll
Protokoll från Boråskattens årsmöte skall distribueras till samtliga medlemmar.

5.

Extra årsmöte

5.1

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte.
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5.2 Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst hälften av
klubbens medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligt och innehålla skälen för
begäran.
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall styrelsen inom fjorton dagar kalla till
sådant möte att hållas inom en månad från kallelsen.
Kallelse med förslag till dagordning samt skäl till varför möte kallas skall sändas till
medlemmarna senast fjorton dagar innan mötet.
Endast de frågor som väckts i kallelsen får tas upp till behandling. Beträffande rösträtt och
beslutförhet gäller samma stadgar som vid ordinarie årsmöte.

6.

Styrelsen

6.1
Det åligger styrelsen att:
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• mellan årsmöten ansvara för och förvalta klubbens medel samt handha klubbens
angelägenheter
• efter bokslut tillsända revisorerna räkenskaperna
• förbereda årsmöte
6.2 Styrelsen består av 3-7 ledamöter samt 0-2 ersättare.
6.3 Styrelsen konstituerar sig vid första sammanträdet efter årsmötet. Detta sammanträde
skall om möjligt hållas samma dag.
6.4 Ordförande
• tecknar firma för Boråskatten
• representerar Boråskatten utåt och inåt
• är ordförande vid klubb- och styrelsemöten
• är ansvarig utgivare av klubbtidningen
Har ordförande förfall kan vice ordförande träda in i ordförandes ställe, dock ej med
teckningsrätt.
Sekreterare
• utsänder på ordförandens uppdrag kallelse till klubb- och styrelsemöten samt för
protokoll vid dessa
• sköter klubbens korrespondens i samarbete med ordförande
• förmedlar anmälningar till utställningsarrangerande klubbar samt registreringsanmälningar
och stamnamnansökningar till SVERAK
Har sekreterare förfall kan vice sekreterare träda in i sekreterares ställe.
Kassör
• tecknar firma för Boråskatten
• ansvarar och handhar Boråskattens ekonomiska förvaltning
• lämnar kontinuerliga rapporter över räkenskaperna till styrelsen
• för matrikel över Boråskattens medlemmar
• avslutar Boråskattens räkenskaper per kalenderår för revision senast den 31 januari.
Har kassör förfall kan vice kassör träda in i kassörens ställe, dock ej med teckningsrätt
6.5 Styrelsen beslutar om fördelningen av arbetsuppgifterna i övrigt.
6.6 Kallelse till styrelsemöte
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet
styrelseledamöter har begärt det.
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Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter är kallade och då mer än hälften av de
röstberättigade är närvarande. Om ordinarie ledamot ej närvarar träder ersättare in i dess ställe
och erhåller därigenom rösträtt.
6.7 Ärenden
Ärenden och frågor av känslig art som behandlas på styrelsemöten skall hanteras med
nödvändig försiktighet. Varje enskilt ärende prövas för sig och i de fall sekretess kan föreligga
skall ordförande informera styrelsen om detta. Sekretesshantering gäller till styrelsebeslut om
annat och även om styrelsesammansättning förändras.
6.8 Protokoll
Protokoll skall föras vid styrelsemöten och justeras av mötesordförande. Eventuell avvikande
mening skall antecknas i protokollet.

7.

Övrig förvaltning

7.1 Revision
Revisorer
• granskar styrelsens förvaltning och räkenskaper
• avger berättelse över det gångna årets förvaltning
• till- eller avstyrker styrelsens ansvarsfrihet
Revisorerna äger rätt att efter anfordran när som helst ta del av klubbens räkenskaper.
Föreningen Boråskattens stadgar reviderade 2001
Stadgeförslag klubbat andra gången 2002
Stadgeändring 2005
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