Stadgar för Föreningen Sydkatten
Gällande från och med 2021-03-23.
§1
Föreningens namn ska vara SYDKATTEN, och dess styrelse bör ha sitt säte i Malmö.
§2
Föreningens ändamål är:
A. Främja raskattsaveln och dess utveckling
B. Anordna utställningar
C. Idka lämplig utställningsverksamhet genom kurser, föredrag, medlemstidning m.m.
D. Avgiva yttrande och verkställa utredningar på begäran av SVERAK.
§3
Till medlem i föreningen antages envar kattvän efter ansökan, som ska vara åtföljd av
medlemsavgift.
§4
Årsavgiften bestäms av årsmötet.
§5
Verksamhetsåret ska räknas efter kalenderår.
§6
Föreningen Sydkattens verksamhet ska handhas av en styrelse på nio (9) personer:
● Ordförande
● Vice ordförande
● Kassör
● Sekreterare
● Ledamot
● Ledamot
● Ledamot
● Suppleant
● Suppleant
Ledamöterna väljes på två (2) år. Vartannat år väljes ordförande och två (2) Ledamöter.
Vartannat år väljes kassör, vice ordförande, sekreterare och ledamot. Undantag görs för
fyllnadsval. Suppleanterna väljes på ett (1) år och rangordnas efter antal röster på årsmötet.
Styrelsen avger för varje kalenderår en skriftlig berättelse över verksamheten. Denna
berättelse, jämte räkenskaper och övriga handlingar, ska vara revisorerna tillhanda senast 14
dagar före årsmötet.
§7
Ordförande leder föreningens verksamhet och äger rätt att utan särskild fullmakt föra
föreningens talan utåt. Sekreteraren handhar och svarar för föreningens skriftväxling, diarieför
inkommande och utgående skrivelser, samt för protokoll över föreningens och styrelsens
sammanträden. Kassören inkasserar medlemsavgift och för kassabok över föreningens
ekonomiska verksamhet.
Sida 1

Full medlemsavgift som betalas efter 1/11, gäller även för följande år. Medlem som
tillkommer efter 1/7, betalar hel medlemsavgift och erhåller samtliga nummer av
medlemstidningen.
§8
Styrelseledamöter och suppleanter väljes av årsmötet, för den tid som anges i §6, bland
föreningens röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens
utgång, inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i
tur, som styrelseledamot för tiden fram tom nästföljande årsmöte. Styrelsen äger rätt att kalla
enskild person till mötesdeltagande.
§9
Styrelsen sammanträder när ordföranden, eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen äger rätt att besluta i alla frågor, såvida inte beslutsrätten enligt stadgarna tillkommer årsmötet. Styrelsen är beslutsmässig om
samtliga ledamöter kallats till mötet och minst fem (5) av dem är närvarande och
beslutet är enhälligt. Vid sammanträde ska protokoll föras. Avvikande mening
ska antecknas i protokollet.
Vid brådskande ärenden kan telefonbeslut tagas om minst fem (5) styrelseledamöter är kontaktade och beslutet är enhälligt. Telefonbeslut ska konfirmeras på
nästföljande styrelsemöte.
§10
Ordförande tecknar ensam firma. Vid ekonomiska transaktioner tecknar ordförande och
kassör firma var för sig.
§11
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljes på årsmötet två
(2) revisorer på två (2) år och en (1) suppleant på ett (1) år för dessa. Revisorerna väljes
växelvis.
§12
En valberedning på tre (3) personer, varav en sammankallande, utses på årsmötet.
Valberedningen föreslår årsmötet kandidater till de olika styrelseposterna.
§13
Ordinarie årsmöte hålles före mars månads utgång. Övriga föreningsmöten hålles då styrelsen
finner detta lämpligt, eller då minst tio (10) medlemmar med angivande skäl gör skriftlig
framställan.
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte, om sådant behövs. Vidare är
styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorenra, med angivande skäl, skriftligen så
kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens
röstberättigade medlemmar. Vid extra årsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende
avgöras.
§14
Huvud- och familjemedlem som i föreskriven ordning betalt sina avgifter till föreningen, samt
hedersmedlem, har rösträtt på årsmöte och föreningsmöte. Denna är personlig och får ej
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överlåtas på någon annan än familjemedlem i Sydkatten. Klubbsupporter har ej rösträtt på
årsmöte eller föreningsmöte. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade
medlemmar som är närvarande på mötet.
§15
Omröstning sker öppet med acklamation och avgörs med enkel majoritet med undantag av §22.
Personval sker med slutna sedlar om en eller flera röstberättigad medlem begär det. Vid omröstning
som ej avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av styrelsen. Vid personval ska

i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.
§16
Dagordning på ordinarie årsmöte:
1. Upprop och fastställande av röstlängd..
2. Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare vid årsmötet.
5. Val av två (2) justeringsmän och två (2) rösträknare.
6. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
8. Medlemsavgifter.
9. Arvoden till styrelsen.
10. Val av fyra (4) ordinarie ledamöter till styrelsen på två (2) år. (Vartannat år
väljes ordförande och tv2 Ledamöter. Vartannat år väljes kassör, vice
ordförande, sekreterare.) Undantag görs för fyllnadsval.
11. Val av två (2) suppleanter på ett år, vilka ska rangordnas.
12. Val av två (2) revisorer samt en (1) suppleant för dessa.
13. Val av tre (3) medlemmar till valberedning på ett år, varav en sammankallande.
14. Motioner.
15. Avslutning.
§17
- Motioner till Sydkattens årsmöte ska vara Sydkattens styrelse tillhanda senast fyra (4)
veckor före ordinarie årsmöte och ska bifogas kallelsen till årsmötet.
- Motioner till SVERAKs årsmöte ska vara Sydkattens styrelse tillhanda senast 1/11. Ett motions möte
ska hållas före november månads utgång, på mötet presenteras och diskuteras medlemmarnas
motionsförslag. Styrelsen tar beslut om vilka motioner som ska lämnas vidare till SVERAKs årsmöte.

§18
Kallelse till föreningsmöten ska skriftligen tillställas medlemmarna. För årsmötet minst
fjorton (14) dagar och för övriga möten minst åtta (8) dagar före dess hållande.
§19
Bortplockad vid Årsmötet 2018

Sida 3

§20
Föreningsmedlem kan uteslutas ur föreningen pga något av följande skäl:
- medlemmen har försummat att betala avgifter till föreningen
- medlemmen har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål
- medlemmen har brutit mot föreningens stadgar
- medlemmen har uppenbarligen skadat föreningens intressen.
- medlemmen har ej följt SVERAKs regler gällande katthållning, avel och/eller
utställning

Beslut om uteslutningen fattas av styrelsen med minst fem (5) eniga ledamöter. Fråga om
uteslutning får ej avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig, vilket ska ske inom fyra
(4) veckor. I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas samt anges, vad den uteslutne
ska iakttaga vid överklagande av beslutet. Detta ska inom fem (5) dagar från beslutet
avsändas till den uteslutne i brev med mottagarbevis.
§21

Till SVERAKs årsmöte utser styrelsen två (2) delegater varav minst en från Sydkattens
styrelse.
§22
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. För giltighet av beslut
härom fordras att beslutet fattas med två tredjedelars (2/3) röstövervikt på två (2) på
varandra följande möten, varav det ena är ordinarie årsmöte. Vid eventuell upplösning av
föreningen ska tillgångar enligt föreningsmötets beslut användas till ändamål som
överensstämmer med föreningens syfte.
§23
Utöver dessa stadgar gäller de stadgar och övriga föreskrifter som antagits och företrädes av
SVERAK o FIFe.
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