Stadgar 2021 för Nordic Free Cat Organisations NFCO- Övergångsregler
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NFCOs UPPHÖRANDE

NAMN, DEFINITION OCH SYFTE
Namn
Namnet för samarbetsformen är Nordic Free Cat Organisations ska förkortas till NFCO.

1.2

Definition NFCO
NFCO är en samarbetsform för de kattföreningar i Norden, som har valt att arrangera sina
utställningar enligt gemensamma regler med samarbetets gemensamma tillägg, att registrera
sina uppfödares stamnamn i i en gemensam stamnamnsdatabas, att använda gemensamma
rasstandarder samt att använda gemensamt framtagna grundregler för stambokföringen..

1.3

Syfte
Syftet med samarbetsformen NFCO är att verka som en sammanhållande länk för de föreningar,
som valt att samarbeta kring gemensamma frågor kring stambokföring, stamnamnshantering
och utställningar. Föreningarna är helt suveräna i sin beslutsrätt förutom i de i punkten 1:2
nämnda verksamheterna. Endast föreningar kan vara med i NFCO.

NFCOs syfte är också att verka för kattens välbefinnande i allmänhet och att stimulera till och
verka för en sund och målinriktad avel för raskatter.

1.4

Kompletterande regeldokument
Kompletterande dokument, som reglerar verksamheten inom NFCO är:
- Gemensamma utställningsregler NFCO
- Gemensamma stambokföringsregler och stamnamnsregler för NFCO
-Gemensamt dokument med generella fel.
- Regler för gemensamma fonden för NFCO (kan skapas om behov finns)
- Regler för gemensamma rådet för NFCO

2
2.1

ORGANISATION
NFCos högsta beslutande organ – Samrådsmöte
Högsta beslutande organ för föreningarna i NFCO-samrådsmötet. Till NFCO-samarbetet inbjuds
alla föreningar som blivit godkända av NFCO.

Samrådsmötet ska hållas regelbundet en gång per år alt vart annat år. Beslut fattade av
Samrådsmötet börjar gälla den 1 juli innevarande år, om inte mötet fattat beslut om annan
giltighetstid. Tid och plats för mötet beslutas av årets värdförening. Genomförande av
Samrådsmötet regleras under huvudpunkten IV.
Extra möte kan hållas om:
Om minst två tredjedelar (2/3) av samarbetsföreningarna skriftligen anmäler detta till årets
värdförening.

2.2

Samarbetets verkställande organ – Årets värdförening
Samrådsmötet utser en värdförening för verksamhetsåret. Värdföreningen väljs med en
mandattid på ett (1) år. Nyvald värdförening tillträder den 1 juli innevarande år.
Det åligger värdföreningen att verkställa Samrådsmötet beslut enligt nedan att:
-

information och dokumentation om nya beslut når alla samarbetsföreningar i god tid före
verkställighet,

-

organisera, administrera och kalla till nästkommande samrådsmötet,

-

ansvara för att den gemensamma utställningskalendern hålls uppdaterad och att
informationen publiceras på respektive förenings hemsidor,

-

ansvara för uträkning av tävlingen Årets Katt.

2.2.1

Stambokförarkommittén
Stambokförarkommittén består av samtliga samarbetsföreningars utsedda stambokförare. Kan
ej stambokföraren närvara, eller att föreningen ej har en egen stambokförare, har föreningen
rätt att utse en annan representant enl. 4.3.

Stambokförarkommittén beslutar i frågor som rör stambokföringen för att en gemensam
nomenklatur skall användas av stambokförarna. Om stambokförarna önskar införa nya regler
ska de formuleras som motioner och behandlas av kommittén. Besluten meddelas samrådsmötet och protokoll ska bifogas samrådsmötet protokoll.

Stambokförarkommittén sammanträder i anslutning till mötet samt om kommittén finner det
påkallat av särskilda skal. Stambokförarkommittén utser inom sig en ordförande for
sammanträdet och en sekreterare, som har att protokollföra kommitténs möte.
För att bli stambokförare i NFCO-klubb krävs god grundläggande kunskap i genetik.
Denna prövas av NFCO-samarbete på lämpligt sätt. Om man ej uppfyller kraven får man stå
under mentorskap av tidigare godkänd stambokförare tills kunskap uppnås.

2.3

NFCOs rådgivande organ

2.3.1 -Gemensamt råd
Rådet består av två ordinarie ledamöter och en suppleant. Ledamöterna väljs med en mandattid
på två (2) år omlott vid varje samrådsmötet. Suppleant väljs på ett (1) år.
Rådets uppgift är att bistå de samarbetsföreningar och medlemmar som av olika skäl behöver
stöd för att hantera problem som uppstår i den egna verksamheten. Rådet är inte
beslutsfattande utan endast rådgivande. Rådet har, om inte annat uttryckligen sägs,
tystnadsplikt.
Rådet medlar inte i konflikter mellan medlemmar. Sådana konflikter får skötas i andra instanser .

2.3.2

PR-kommittén

PR-kommittén består av tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Ledamöterna väljs med en
mandattid på (två) 2 år vid samrådsmötet vartannat år. Suppleant välj på ett (1) år.
PR-kommitténs uppgift är att på samrådsmötet uppdrag på bästa sätt marknadsföra
samarbetsformer NFCO och verksamhet inom de nordiska länderna.
PR-kommittén ska också till NFCO föreslå aktiviteter i form av annonsering, kontakter med
gemensamma sponsorer för utställningar eller annan lämplig och för gynnsam utåtriktad
verksamhet.

2.3.3

Avelsråd

NFCO har ett avelsråd som består av samtliga tjänstgörande stambokförare, och av en (1)
person utanför den förstnämnda grupperna. Avelsrådet skall i första hand ge råd till
föreningar som sedan fattar sitt beslut i frågan
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SAMARBETSPARTNERS
3.1

Samarbetsförening
Med samarbetsförening inom NFCO menas alla föreningar, som på sedvanligt sätt ansökt och
blivit godkända som medlemmar i.

3.2

Ansökan om samarbete
Förening som ansökt och blivit godkänd som medlemsförening, är välkommen att delta i
samarbetet inom NFCO om den godkänner dessa stadgar.

3.3

Nystartad förenings stambokföring
Ny NFCO förenings stambokföring ska skötas i enlighet med föreningarna gemensamma
stadgar. En medlemsförening har hand som sin egen stambokföring enligt regelverk men kan
överlåtas till en annan medlemsförening.

3.4

Nystartad förenings deltagande i samrådsmötet

Nybliven NFCO förening deltar i samrådsmötet på samma villkor som redan befintliga
medlemmar.

3.5

3.5.1

Medlemsföreningarnas rättigheter och skyldigheter

Medlemsföreningars rättigheter
NFCO föreningar äger rätt:
-

3.5.2

att utforma sina egna stadgar och regler som gäller medlemskap och stambokföring så länge
de inte strider mot gemensamma regler,
att arrangera utställningar enligt det gemensamma utställningsreglementet ,
att upprätta egen stambokföring där den ansvarige stambokföraren uppfyller kraven för
kompetens och auktoritet enligt föreningarnas stambokföringsreglemente,
att lämna in motioner, rekommendationer och diskussionsförslag till samrådsmöte och extra
samrådsmöte,
att sända delegater till samrådsmöte och extra samrådsmöte och har där en (1) röst för
föreningen,

Skyldigheter
NFCOförening är skyldig att arbeta i enlighet med grundläggande regler när det gäller
utställningsordning och stamnamnsansökningar.
NFCOförening är skyldig att följa de gemensamma stambokföringsregler och tillägg till
utställningsreglementet som gäller för NFCO.
NFCOförening är skyldig att ha en demokratiskt vald styrelse och demokratiskt valda revisorer,
samt att inför varje eget möte underkasta den ekonomiska förvaltningen granskning av
revisorerna.
NFCO förening ska årligen sända uppgifter om förtroendevalda i föreningen innehållande adress,
e-postadress och telefonnummer, Det åligger värdföreningen att informera övriga föreningar på
lämpligt sätt.
NFCOförening, som byter officiell kontaktperson eller kontaktpersoner, byter adress eller andra
kontaktuppgifter, ska meddela detta så snart det är möjligt till de övriga NFCOföreningarna.
NFCOförening, som utesluter/stänger av medlem är skyldig att underrätta övriga NFCOföreningar
för att förhindra att den medlemmen inte bara kan byta över till annan förening/förbund och
fortsätta med sin verksamhet utan att någon kontroll görs.

3.6

Avgifter och förvaltning (vilande)

NFCO-förening betalar en årlig avgift till NFCOs gemensamma kassa. Medlen deponeras i NFCOfonden. Den årliga avgiften till NFCO-fonden faststalls av NFCO:s samrådsmöte gällande for
nästkommande år.
Kassan förvaltas av en på NFCOs samrådsmöte vald förvaltare. Redovisningsåret for NFCOfonden löper från den 1 maj innevarande ar till den 30 april nästkommande år. Förvaltaren
redovisar årets rörelser i fonden i form av Balansrapport och Resultatrapport vid NFCOssamrådsmötet.

3.7

Ansökan av medel ur NFCO-fonden (vilande)
Regler om ansökan av medel ur NFCO-fonden regleras i ett kompletterande dokument, “Regler
for NFCO-fonden”.
Avgiften skall vara inbetald senast 31/3 varje ar.

3.8

Förening som lämnar samarbetet
Förening, som lämnar NFCO på grund av nedläggning av föreningen eller annan orsak ska, så
snart beslut som detta har fattats, meddela årets värdförening samt de övriga NFCO föreningarna. Meddelandet ska innehålla beslut samt datum för utträde.
Förening, som lämnar NFCO är också skyldig att lämna över sin stambokföring till resp.
uppfödare eller, efter överenskommelse till stambokförare i annan förening.

3.9

Förening som läggs vilande
En förening kan läggas vilande om styrelsen och årsmötet beslutar eller om styrelse saknas.
Beslut fattas på samrådsmöte. Föreningens tillgångar deponeras i fonden. Föreningen kan
ligga vilande i 2 kalenderår. Om den ej aktiverats inom 2 år, läggs föreningen ner och
tillgångarna tillfaller den gemensamma fonden.

3.11

Uteslutande av NFCO-förening
Förening kan uteslutas ur NFCO om den åsidosätter NFCOs syfte och mål, eller aktivt motarbetar
NFCO. Förening kan också uteslutas ur NFCO om föreningen inte betalt den beslutade
årsavgiften gällande två (2) år tillbaka i tiden. I övrigt hanteras uteslutningen enligt stadgarna.
Beslut om förenings uteslutande tas på ordinarie eller extra samrådsmöte. Föreningen ifråga har
inte rätt att delta i beslutet men äger rätt att yttra sig före beslutet.
Beslut om uteslutande av förening får endast fattas efter motion av annan medlemsförening.
Väcks frågan om uteslutning under ett samrådsmöte eller efter motionstidens utgång, får beslut
om uteslutning endast fattas med 100 % majoritet.
I övrigt fattas beslut om uteslutning med 75 % majoritet av de närvarande föreningarna.

4
4.1

SAMRÅDSMÖTET
Sammanträdesform och röstlängd

Samrådsmötet sker i öppet plenum, där alla närvarande valda delegater har yttranderätt. Varje
närvarande fullvärdig samarbetsförening äger en (1) röst vardera.
Rätt att närvara och yttranderätt har också av värdföreningen utsedda funktionärer, även om de
inte deltar som valda delegater.

4.2

Närvaro vid ordinarie samrådsmöte
Mindre bemedlade föreningar kan ansöka om bidrag ur den gemensamma fonden för att ha
möjlighet att kunna skicka representant till ordinarie samrådsmötet. Ansökande förening skall
tillsammans med ansökan bifoga resultat- och balansrapport för innevarande år. Dessa skickas
sedan till samrådsmötets värdförening. Värdföreningen beslutar därefter i samråd med
fondförvaltaren huruvida bidrag ska ges eller inte.
Om kostnaden för deltagande i samrådsmötet uppgår till 50 % eller mer av kassabehållningen,
kan förening ansöka om bidrag ur fonden för en (1) deltagare.

4.3

Krav på valda delegater
Den eller de delegater, som delar i samrådsmötet som representanter för sin förening ska:
- vara utsedd av den egna föreningens högsta beslutande instans i demokratiskt val,
- vara huvudmedlem i den samarbetsförening man företräder på samrådsmötet.

4.4

Kallelse och anmälan till samrådsmötet
Kallelse till samrådsmötet med uppgift om tid, mötesplats och dagordning, ska vara NFCOföreningarna tillhanda senast i samband med utsändande av begäran av motioner till samrådsmötet. Anmälan av delegater till samrådsmötet ska vara värdföreningen tillhanda senast fyra (4)
veckor före mötet.

4.5

Motioner till samrådsmötet

4.5.1 Motioner avseende den interna nordiska verksamheten

Begäran om motioner sänds till samarbetsföreningarna senast 6 veckor innan motionerna ska
vara värdföreningen tillhanda. Motionerna ska sedan sändas till samarbetsföreningarna genom
värdföreningens försorg senast 4 veckor innan NFCO-mötet äger rum.
Vid omröstning på samrådsmötet är en motion bifallen med majoritetsbeslut om 100 % av
rösterna. En rekommendation eller en diskussionsfråga kan bifallas som beslut med

majoritetsbeslut om 100 % av rösterna. En motion kan omformuleras under sittande möte
såtillvida att målet och syftet med motionen inte ändras. Förändringar börjar gälla 1 juli
innevarande år. Samrådsmötet har rätt att besluta med 100 % majoritet att en förändring börjar
gälla omedelbart.

4.6

Punkter som behandlas på samrådsmötet
1.

Mötets öppnande

2.

Fastställande av dagordning

3.

Närvaro samt justerande av röstlängden och fastställande av majoritetstal

4.

Val av mötesordförande

5.

Val av mötessekreterare

6.

Val av två (2) justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll

7.

Uppföljning av förra mötets beslut och verkställighet

8.

Kassarapport fonden

9.

Fastställande av avgift för kommande år

10.

Val av:
– Värdförening för nästkommande år

– Förvaltare för fonden för ett (1) år
- Utställningssamordnare. (Som klubbarna anmäler vilka datum som de vill ha sin
utställning)

4.7

11.

Val av Web-kommitté för två (2) år och en suppleant för ett (1) år

12.

Val av en (1) ledamot och en suppleant till rådet

13.

Val av PR-kommitté för två (2) år och suppleant för ett (1) år

14.

Val av lekmannaledamot till avelsrådet

15

Behandling av motioner insända av medlemsföreningarna avseende den nordiska
verksamheten

17.

Rapport från stambokförarmötet

18.

Genomgång av rekommendationer

19.

Genomgång av diskussionsfrågor

20

Omröstning om eventuellt nya ansökningar om medlemskap i NFCO

21

Övriga frågor

22.

Mötets avslutande

Ändring av stadgar för NFCO

Ändringar av NFCOs stadgar skall beslutas mötet. Förslag på ändringar skall inkomma som
motion/motioner till mötet. Om det skulle finnas något fel i stadgarna och reglerna så kan
felaktig regel ändras vid ett gemensamt möte.

5

NFCOs UPPHÖRANDE
Beslut om NFCOs upphörande skall fattas vid två (2) på varandra följande -samrådsmöten
varav det ena skall vara ordinarie möte. Förslag till upphörande av samarbetet skall anges i
kallelsen, som skall följa ordinarie möteskallelses stadgar.
Om disposition av de gemensamma tillgångarna, liksom av dess handlingar och övriga
tillhörigheter, skall beslut fattas på det sista -samrådsmötet.

