
TIL NORAKs GENERALFORSAMLING 29.11.22 

Forslag til vedtektsendringer 
 
§ 1 Navn 

Foreningens navn er Norsk Rasekattklubb av 1938 (NORAK) som er tilsluttet Norske 

Rasekattklubbers Riksforbund (NRR). NORAK har sitt hovedsete i Oslo og omegn.  

   

  

§ 2 Formål  

NORAK er en klubb for alle kattevenner. Vårt formål er å: 

- Arbeide for å fremme kunnskap om katter og forsvarlig kattehold. 

- Arbeide for å fremme kunnskap om katteraser, kontrollert avl og oppdrett og 

arrangere utstillinger. 

- Delta i og støtte tiltak som fremmer katter og kattehold. 

 

§ 3 Medlemskap 

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

klubbens formål.   

 

§ 4a Medlemskap 

 Det er fire typer medlemskap i NORAK: 

- Hovedmedlem 

- Seniormedlem 

- Familiemedlem 

- Æresmedlem 

 

Æresmedlemskap tildeles personer som har gjort et spesielt godt arbeid for 

klubben. Æresmedlem utnevnes og vedtas av styret med 2/3 flertall.  

Nominasjoner kan komme fra medlemmer eller styremedlem.  

Æresmedlemmer betaler ikke for medlemskap. 

 

§4b Medlemmers ansvar 

- Medlemmer skal følge NRRs og FIFes vedtekter, samt de til enhver tid gjeldende 

lover om dyrevelferd. 

- 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 årsmøtet. Årsmøtet kan oppheve eller opprettholde en suspensjon med 

alminnelig flertall. 

- Suspenderte medlemmer kan foreslås ekskludert fra klubben. Forslag om 

eksklusjon kan framsettes for årsmøtet av et enstemmig styre og må oppnå 2/3 

flertall av avgitte stemmer for å tre i kraft. 

- Utmelding av klubben skjer skriftlig til sekretær. 

 

 

 

 

 



 

§ 5 Verv 

 

§5 a Styret 

- Styret består av åtte medlemmer og to varamedlemmer: Leder, nestleder, sekretær, 

utstillingssekretær, ett styremedlem/materialforvalter, to styremedlemmer, og to 

varamedlemmer 

- Varamedlemmer har møterett til alle styremøter. De har stemmerett på møtene ved 

forfall av styremedlemmer.  

- Styret innkalles av leder eller nestleder, eller når minst fem av styremedlemmene 

krever det. Styret er beslutningsdyktige når minst fem av styremedlemmene er til 

stede. 

Ved stemmelikhet teller leders dobbeltstemme. 

- Styremedlemmer og varamedlemmer skal motta alle sakspapirer i forkant av 

styremøtene.  

- Alle styremedlemmer, inkludert varamedlemmer skal signere taushetserklæring.  

- Det til enhver tid sittende styre utarbeider beskrivelse / arbeidsoppgaver til hvert 

enkelt verv. 

 

§5b Andre verv 

- Valgkomité 

- Revisor 

 

§5c Ansvar og godtgjørelse 

Tillitsvalgt som ikke overholder vedtektene kan miste sitt verv i NORAK. Tillitsvalgt kan 

erstattes av midlertidig person utpekt av styret fram til kommende årsmøte.   

Det gis kun godtgjørelse / tilbakebetaling i forbindelse med arbeid for NORAK dersom det 

kan legges fram godkjente kvitteringer og arbeidet/utgiftene på forhånd er godkjent av styret.   

Godtgjørelse utbetales til styrets medlemmer utifra en fordelingsnøkkel som bestemmes av 

styret. Utbetalingene skal framkomme i regnskapet. 

 

§6 Årsmøte 

- Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. 

- Årsmøtet avholdes hvert år i årets siste kvartal. Dato for årsmøtet skal bekjentgjøres 

for medlemmene minst fire uker på forhånd. Årsmøtet skal annonseres på 

www.norak.no og eventuelt i sosiale media. 

- Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før 

årsmøtet. 

- Senest en uke før årsmøtet skal sakspapirer sendes medlemmene på mail. 

Sakspapirer skal bestå av dagsorden, årsberetning, revidert regnskap, budsjett, 

innkomne forslag og valgkomitéens liste over kandidater. 

http://www.norak.no/


- Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år innen 1. 

mars, samt æresmedlemmer. Kontingenten fastsettes på årsmøtet etter forslag fra 

styret. 

- Årsmøtet må for å være beslutningsdyktig bestå av minst like mange medlemmer som 

tilstedeværende styremedlemmer. Varamedlemmer teller ikke med hvis styret er 

fulltallig. 

- Det kan ikke stemmes etter fullmakt. 

 

§7 Ekstraordinært årsmøte 

 

- Ekstraordinært årsmøte avholdes når 2/3 av styrets faste medlemmer eller 25% av 

medlemmene krever det. 

- Kun saker som utløser ekstraordinært årsmøte skal behandles. 

- Innkalling skjer med minst 2 ukers varsel. 

 

 

§ 8 Valg 

 

Følgende to-årige styreverv velges i partallsår: 

 

- Leder 

- Kasserer  

- Ett styremedlem / materialforvalter 

 

Følgende to-årige styreverv velges i oddetallsår: 

 

- Nestleder 

- Sekretær 

- Utstillingssekretær 

- Ett styremedlem 

 

Følgende verv velges hvert år: 

 

- Ett styremedlem 

- To varamedlemmer til styret 

- Valgkomité på tre-fem medlemmer 

- Revisor 

 

Leder er fast delegat til NRRs generalforsamling. Delegater utover dette velges av NORAKs 

årsmøte.  

  

 

 § 9 Klubbens opphør 

 

Klubbens opphør kan skje etter vedtak på to årsmøter med minst en måneds mellomrom og 

krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Ved klubbens opphør bestemmer årsmøtet hvordan 

klubbens midler skal anvendes. 



 

 

 


