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HAUGALAND RASEKATTKLUBBs VEDTEKTER  

Haugaland RasekaAklubb, HAURAK, skal være &lsluAet Norske RasekaAklubbers Riksforbund (NRR) 
og der igjennom Federa&on Interna&onale Feline (FIFe) 

1. HAURAKs medlemmer forplikter seg &l å overholde FIFes lover, standarder og reglement, 
med NRRs &llegg og HAURAKs vedtekter, FIFes uts&llingsreglement med NRRs &llegg (UR) og 
FIFes oppreAs- og registreringsreglement med NRRs &llegg (OR). Gjelder alle medlemmer. 

2. HAURAK er en klubb for alle kaAevenner og dens formål er: 

- Å fremme interesse for sundt og rik&g kaAehold 

- Å fremme interesse for avls som gavner de ulike rasene 

- Å arbeide for å fremme kunnskap om ulike kaAeraser 

- Å avholde uts&llinger 

- Å bistå med veiledning og råd i alle saker angående kaAer 

- Å ivareta medlemmenes interesser ovenfor NRR, FIFe og andre samarbeidsfora 

- Å høyne kaAens status 

3. Alle kaAeeiere som er &lknyAet HAURAK forplikter seg &l en i alle måter dyrevennlig 
opptreden og &l enhver &d å respektere gjeldende dyrevernlov. 

4. HAURAK – medlemskap i klubben 

4.1. ReA &l å bli medlem har alle som er interessert i klubbens virksomhet og som støAer 
klubbens formål. 

4.2. Type medlemskap; 

Hovedmedlem 

MoAar AristokaA og er medlem av HAURAKs Facebook gruppe. Innehar stemmereA i 
HAURAK og all re\gheter i forbindelse med avl og uts&lling i regi av NRR. 

Familiemedlem 
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Familiemedlemskap godkjennes når forhold er begrenset &l ektefelle/samboer og barn. 
Ved familiemedlemskap forutseAes det at alle &lhører samme husstand og er registrert 
under samme adresse. EA familiemedlem må stå oppført som hovedmedlem. 

StøAemedlem 

Hvem som helst kan være støAemedlem. Kan delta på medlemsmøter, har ikke 
stemmereA, moAar ikke AristokaA.  

4.3. Kon&ngentens størrelse blir årlig bestemt av HAURAKs generalforsamling og gjelder for 
kalenderåret. Kon&ngenten skal betales innen 1. februar hvert år. Famlie- og 
støAemedlemmer betaler redusert kon&ngent. Med støAe- og familiemedlemmer 
menes medlem som verken s&ller ut kaA eller driver avl. Ved felleseie av kaA/oppdreA er 
det &lstrekkelig at en av personene som står oppført som eier betaler kon&ngent som 
hovedmedlem. De andre i husholdningen kan betale som familiemedlem. 
Familiemedlemmene må ha samme adresse som hovedmedlem.  

4.4. Innmelding i klubben i perioden 1. september – 30. november betaler halv kon&ngent 
for inneværende år. Ved innmelding i klubben f.o.m. 1. desember betales full kon&ngent 
som gjelder ut året og det påfølgende år. Betalt kon&ngent samt minimum 3 måneders 
medlemskap er en forutsetning for å ha stemmereA på generalforsamlingen.  

4.5. Inn- og utmelding skjer skri`lig &l klubben Sekretær. Medlemskap følger kalenderåret. 
Ved utmelding må denne skje &l klubbens sekretær innen utgangen av kalenderåret, 
ellers vil det påløpe kon&ngent for det påfølgende år. Medlemskapet opphører dersom 
forfalt kon&ngent ikke betales eAer 2 purringer. Ved utmeldt/strøket medlem skal 
sekretær sørge for at medlemmet leverer &lbake &l klubben det som &lhører den. 

4.6. HAURAKs styre kan nekte medlemskap dersom det foreligger forhold &lknyAet NRR eller 
NRR &lsluAede klubber. 

4.7. Medlemmer som med sin oppførsel, handling eller uAalelser skader eller hindrer 
klubbens arbeid eller dens anseelse, samt handler i strid med NRR og/eller FIFe sine 
vedtekter og/eller dyrevernsloven, kan suspenderes som medlem av et 4/5 flertall av 
styret i kortere eller lengre &d. Suspenderte medlemmer kan anke suspensjonen inn for 
generalforsamlingen.  

4.8. Medlemmer kan fremme krav om suspensjon av et medlem. Begrunnelsen skal være 
skri`lig. Begrunnelsen skal straks og uten opphold forelegges den person 
suspensjonskravet gjelder. De impliserte parter må så møet på et styremøte der det 
kreves 4/5 flertall i styret for å kunne iverkseAe suspensjon. Bevisbyrden ligger på den 
som fremmer krav om suspensjon. Et suspendert medlem kan ikke utøve sine re\gheter 
i klubben.  
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4.9. Suspenderte medlemmer kan foreslås ekskludert av klubben. Forslag om eksklusjon kan 
fremseAes for generalforsamlingen av et enstemmig styre og må oppnå 2/3 flertall av 
avgiAe stemmer for å tre i kra`.  

4.10.NRRs DiR reglement skal brukes som grunnlag ved saksbehandling av lokale sanksjoner 
mot enkeltmedlemmer. 

5. Generalforsamlngen 

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet. Den kan ta opp og faAe vedtak i 
enhver sak som vedkommer klubben. Kun medlemmer har adgang &l generalforsamlingen. I 
særlige &lfeller kan likevel et ikke-medlem få adgang dersom ¾ av de fremmøAe er enige i 
deAe.  

Ordinær generalforsamling skal holdes innen 1. desember hvert år og innkalles med fire – 4 
ukers varsel. Den endelige innkallelsen inkludert alle saker som skal behandles kunngjøres 
med 1 ukes varsel.  

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret, eller når minst 2/3 av medlemmene 
forlanger deAe.  

Dagsorden for generalforsamlingen skal inneholde: 

- Valg av møteleder 

- Valg av referent 

- Valg av tellekorps (3 medlemmer) 

- Årsberetning 

- Regnskap 

- FastseAelse av medlemskon&ngent 

- Innkomne forslag og saker 

- Valg av styre med vararepresentanter og revisor 

- Valg av valgkomite (3 + 1 vara) 

En lovformelig innkalt generalforsamling er beslutningsdyk&g uten hensyn &l antall fremmøAe 
medlemmer. Både hovedmedlmem og familiemedlem har stemmereA. StemmereA gis &l 
&lstedeværende medlemmer som enten fysisk &lstede eller via forhåndskunngjort interak&vt 
medium, eksempelvis Facebook, eller via telefon. Det er &llaA med inn&l tre (3) skri`lige fullmakter 
pr deltaker. Disse kan kun benyAes av fysisk &lstedeværende medlemmer. Forhåndsstemmer er 
&llaA.  

Styret i HAURAK består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer og har følgende sammensetning: 
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a. Leder 

b. Nestleder 

c. Sekretær 

d. Kasserer 

e. Uts&llingssekretær 

f. 2 styremedlemmer 

g. 2 varamedlemmer. 

Alle medlemmer velges for 2 år av gangen, med unntak av varamedlemmer som velges for 1 år av 
gangen. Leder, kasserer, uts&llingssekretær og et styremedlem velges i år som sluAer på 0,2,4,6,8. 
Nestleder, sekretær og et styremedlem velges i år som sluAer på 1,3,5,7,9. Betalt kon&ngent, samt 
minimum 3 måneders medlemskap er en forutsetning for å kunne bli valgt inn i styret i HAURAK. 

Leder er fast delegat &l NRRs GF. Delegater utover deAe velges av styret, eAer fullmakt fra 
generalforsamlingen.  

Styret skal &ltre umiddelbart eAer generalforsamlingen. Styret er beslutningsdyk&g når 4 – fire – 
styremedlemmer er &lstede.  

Styremøter innkalles og ledes av Lederen. Styremøte kan også avholdes når flertallet av 
styremedlemmene krever det. De kan da selv foreta en lovformelig innkallese.  

Et varamedlem har kun stemmereA når et ordinært styremedlem ikke er &l stede. Varamedlemmer 
har reA &l å møte opp &l hvert styremøte, ha forslag- og talereA på alle møter de deltar som 
varamedlem, og skal ha innkallelse på vanlig måte.  

Styre og varamedlemmer signerer taushetserklæring når de trer inn i styret for første gang. Denne er 
bindende for all frem&dig virksomhet som styre/varamedlem og vil også gjelde for en periode på 5 – 
fem – år eAer uAredelse fra styret.  

Sekretær fører referat fra styremøtene. Under dennes forfall skal protokollen føres av et annet 
styremedlem. Kopi av referatet forelegges medlemmene på en lukket facebook gruppe innen en uke 
eAer møtet. Medlemmene har &l enhver &d reA &l å gjøre seg kjent med referatenes innhold. 
Sekretær fungerer også om arkivar. I arkivet oppbevares alt som er av interesse for klubben.  

Sekretæren har også ansvar for klubbens medlemsfortegnelser via MinKaA.  

Kasserer fører klubbens regnskap, sender ut krav om kon&ngent &l medlemmene og fører 
medlemsliste. Regnskapsåret går fra 1. november &l 31. oktober året eAer. Styret er ansvarlig overfor 
generalforsamlingen for klubbens midler. Separat regnskap føres for hver uts&lling i den grad det er 
mulig. Regnskapet revideres av intern revisor og medrevisor valgt på generalforsamlingen.  

Valgkomiteens oppgaver er å påse at det foreligger &lstrekkelig antall forslag &l alle valg, og skal også 
gi sin inns&lling &l det enkelte valg. 

Arbeids- og festkomiteer o.l. kan nedseAes av styret for spesielle formål. Disse er underlagt styret og 
avgir rapport &l styret.  

Valg skal foregå skri`lig dersom det er foreslåA mer enn 1 kandidat, eller når det er s&llet krav fra 
generalforsamlingen om deAe. Alle hovedmedlemmer er valgbare &l &llitsverv.  
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Protokoll fra generalforsamlingen underskrives av møteleder og referent. Avskri` med kopi av 
årsberetning og regnskap sendes NRR.  

HAURAK har intet ansvar i forbindelse med kjøp og salg av kaAer. DeAe er helt  og holdent et forhold 
mellom kjøper og selger.  

Endringer og &lføyelser &l denne love kan bare foretas eAer skri`lige forslag &l generalforsamlingen 
og må ha 2/3 flertall.  


