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Klubben 
Klubben stiftades 24 januari 1985 
Klubbens initialer är BJK 
Klubbens säte är Umeå 

Klubbens organisationsnummer är 894002-3180 
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Klubbens ändamål 
Klubbens huvudsakliga syfte och målsättning ska vara: 

1. Att motarbeta missförhållanden inom katthållning. 

2. Att verka för att kattens värde, status och rättigheter ökar i samhället. 

3. Att på olika sätt arbeta för kattens rätta och omsorgsfulla vård. 

4. Att verka för seriös uppfödning i hemmiljö. 

5. Att genom klubbverksamhet, utställningar och på annat lämpligt sätt sprida kunskap om 

katten som sällskapsdjur. 

6. Att tillvarata kattägarens och kattens intressen i samhället. 

7. Att samarbeta med likasinnade klubbar/organisationer. 
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Kapitel 1 – Medlemskap 
§ 1 Rätt till medlemskap har varje 
kattintresserad person som anmäler intresse, 
betalar föreskrivna avgifter samt efterlever 
föreningens stadgar och målsättning. 

§ 2 Huvudmedlemsskap (§10 A - C) kan endast 
innehas i en (1) förening där utställnings-
handlingar, stamtavelrekvisitioner och andra 
föreningsärenden skall handläggas. 

§ 3 Till hedersmedlem kan årsmötet välja – på 
förslag av styrelsen – person som på ett 
förtjänstfullt sätt främjat föreningen eller dess 
ändamål och syften. 

§ 4 Medlem som under året vill gå ur föreningen, 
skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och 
anses därefter ha lämnat föreningen. 

§ 5 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av 
annan anledning, än att medlemmen har 
motarbetat föreningens verksamhet eller 
ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens 
intressen. 

Beslut om uteslutning skall fattas av styrelsen. 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän 
medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss – 
av styrelsen – angiven tid (minst 14 dagar). 

Medlem som utträtt, uteslutits, avsagt sig eller 
frånsagts uppdrag, har från gällande datum inte 
rätt att förfoga över föreningens tillhörigheter, 
och skall inom 14 dagar, utan uppmaning, 
återlämna dessa. Eventuella nycklar skall 
återlämnas samma dag som besked ges. 
Meddelande om uteslutning skall ske skriftligen 
och personligen överlämnas. 

Utesluten medlem som anser sig orättvist 
behandlad, har rätt att ta upp sitt ärende på 
kommande årsmöte. 

§ 6 Medlem är skyldig att tillhandahålla klubben 
med korrekta uppgifter till medlemsregistret. 

Medlemsregistret tillhandahålls endast 
funktionärer i klubben som behöver tillgången 
för att fullgöra sina uppgifter i föreningen.  

Medlemsregistret delas med SVERAK och ingen 
annan tredje part eller utomstående får ha 
tillgång till registret eller ta del av dess innehåll. 
Undantaget fall då SVERAK beslutar annat. 
Uppgifter om specifik medlem kan endast 
publiceras efter dennes medgivande.  
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Kapitel 2 – Medlemsformer 
§ 10 Medlemmar indelas i: 

A: Huvudmedlem from det år du fyller 19 år. 
B: Juniormedlem tom det år du fyller 18 år. 
C: Familjemedlem. Kan endast innehas av person 
som tillhör samma hushåll som huvudmedlem. 
D: Stödmedlem. 
E: Hedersmedlem 

För medlemsgrupp A – C gäller att de: 

- Är SVERAK anslutna. 
- Har rätt till fortlöpande information om 

föreningens angelägenheter. 
- Skall följa föreningens stadgar samt 

beslut som i vederbörlig ordning fattas 
av årsmötet. 

För medlemsgrupp D-E gäller att de: 

- Ej är SVERAK anslutna. 
- Inte har rösträtt 
- Inte kan delta med katt på utställning 
- Ej kan registrera kattungar i SVERKAK. 

Medlem skall betala den årsavgift som bestäms 
av årsmötet. 
Inbetald medlemsavgift gäller kalenderår. 
Årsavgiften erläggs årligen och senast den 31 
januari. För ny medlem gäller att om 
medlemsavgiften inbetalas fr.o.m. 1 december 
så täcker denna avgift såväl resterande samt 
nästkommande kalenderår. 
Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas. 

§ 11 Alla medlemmar har rätt att delta i möten 
och andra sammankomster som anordnas. 

Kapitel 3 – Styrelsen 
§ 20 Föreningens angelägenheter handhas av 
styrelsen. Den skall, inom ramen för 
förreningens stadgar, verka för föreningens 
framåtskridande, samt tillvarata medlemmarnas 
intressen. 

Det åligger styrelsen särskilt att: 

- Tillse att – för föreningens bindande – 
regler iakttas. 

- Verkställa av årsmötet fattade beslut. 
- Planera, leda och fördela arbetet inom 

föreningen. 
- Ansvara för och förvalta föreningens 

medel  och föra räkenskaper, samt avge 
årsredovisning till årsmötet. 

- Förbereda årsmötet. 
- Informera om SVERAKs årsmöte. 

§ 21 Styrelsen består av ordförande och 4-8 
ledamöter jämte 2 suppleanter. Om styrelsen 
består av färre än ordförande och 4 ledamöter 
skall extra årsmöte utlysas omgående. 

§ 22 Styrelseledamöter och suppleanter väljs av 
årsmötet (för en tid som sägs i § 44) bland 
föreningens röstberättigade medlemmar. Avgår 
vald styrelseledamot före mandattidens utgång, 
inträder suppleant för tiden fram till 
nästföljande årsmöte. Styrelsen utser inom sig 
vice ordförande, sekreterare, kassör och de 
övriga befattningar som behövs. Styrelsen får 
kalla enskild som adjungerad ledamot. 

§ 23 Föreningens firma tecknas av styrelsen 
eller, om styrelsen så bestämmer, av två 
styrelseledamöter gemensamt eller av särskild 
utsedd person. 

§ 24 Styrelsen sammanträder när ordföranden, 
eller minst halva antalet styrelseledamöter så 
bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om 
samtliga ledamöter kallats till sammanträde och 
minst hälften av dem är närvarande.  
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Vid sammanträden skall protokoll föras och 
justeras, dessa skall finnas tillgängliga för 
medlemmarna. 

Vid omröstning i styrelsen gäller enkel majoritet 
bland ledamöter, vid ledamots utevaro får en 
närvarande suppleant rösta i dennes ställe. Vid 
lika röster har mötets ordförande utslagsröst. 

För ekonomiska beslut är styrelsen gemensamt 
ansvarig. 

§ 25 Ordföranden är föreningens officiella 
representant. 

Denna ansvarar för att föreningens stadgar, 
regler och beslut efterlevs. 
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland 
styrelsens ledamöter, enligt styrelsens 
bestämmande. 

Om ordförande och vice ordförande avgår utser 
kvarvarande styrelse en tillförordnad 
ordförande. Om detta sker innan juni månads 
utgång skall styrelsen kalla till ett extra årsmöte, 
för val av ordförande, som skall hållas innan 
augusti månads slut. 

§ 26 Verksamhetsåret och räkenskapsåret 
omfattar tiden från 1 januari till och med 31 
december, det vill säga kalenderår. 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet 
till och med årsmötet påföljande år. 

§ 27 

a) Motioner och andra ärenden till 
Björkstakattens årsmöte sänds 
skriftligen till styrelsen före december 
månads utgång. 

b) För att kunna skickas innevarande år ska 

motioner till SVERAKs årsmöte sänds 

skriftligen till styrelsen minst 1 månad 

innan SVERAKS sista datum för 

inskickande.  

Om högsta tillåtna antal motioner ej 
antagits vid Björkstakattens årsmöte kan 
klubben kalla medlemmarna till ett 
höstmöte där ytterligare motioner kan 
godkännas för inskickande innevarande 
år. Dessa tas då upp vid Björkstakattens 
årsmöte som kan besluta att återta 
motionen. 

§ 28 Styrelsen har tystnadsplikt gällande 
samtliga ärenden utöver det som skrivs i 
protokoll för styrelsemöte. Namn på enskilda 
medlemmar eller andra personer ska hanteras 
varsamt och kan utelämnas i protokoll för att 
skydda dennes integritet. 
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Kapitel 4 – Revision 
§ 30 Revisionerna skall granska styrelsens 
förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret, samt till 
styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 
14 dagar före årsmötet. 

Styrelsen skall tillhandahålla de handlingar som 
revisorerna önskar ta del av, när helst de så 
begär. Dock skall överenskommelse göras om 
datum inom rimlig tid, och hänsyn tas till 
reseavstånd, semestrar och liknande. 

Kapitel 5 – Årsmöte 

5.1 Ordinarie årsmöte 

§ 40 Föreningen håller årsmöte innan februari 
månads utgång. 

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för 
årsmötet. 

Kallelse tillsammans med dagordning för 
årsmötet översänds till medlemmarna senast tre 
(3) veckor före årsmötet, eller kungörs inom 
samma tid av styrelsen i föreningens tidning, 
alternativt på hemsida tillsammans med 
epostutskick. 
Inkomna motioner, propositioner, frågor och 
förslag skall medfölja kallelsen. 

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och 
revisionsberättelse tillgängliga för medlemmarna 
senast två (2) veckor före årsmötet. 

5.2 Röstning, Beslut 

§ 41 Huvud-, och familjemedlemmar över 18 år 
har rösträtt på årsmötet. Dessa skall ha inbetalt 
medlemsavgiften för aktuellt kalenderår innan 
årsmötet hålls. 
Vid årsmötet äger varje närvarande 
röstberättigad medlem en röst. 
Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas på 
någon annan. 

Stöd- och hedersmedlemmar har inte rösträtt 
eller motionsrätt, men väl yttrande- och 
förslagsrätt. 

§ 42 Årsmötet är beslutsmässigt med det antal 
röstberättigade medlemmar som är närvarande 
på årsmötet. 

§ 43 Beslut fattas med ja- eller nejrop 
(acklamation) eller efter omröstning om sådan 
begärs (votering). 

Med undantag för det i § 5 nämnda fallet, avgörs 
vid omröstning alla frågor med enkel majoritet. 
Omröstning skall ske öppet, dock att val ska ske 
med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så 
begär. 

Vid omröstning – som ej avser val – gäller vid lika 
röstetal det förslag som biträdes av ordförande 
vid årsmötet, om denna är röstberättigad. Är 
denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid val 
skall i händelse av lika rösteantal, lotten avgöra. 

Vid personval ska jävsituationer särskilt beaktas. 
Beslut bekräftas med klubbslag. 



 

Datum: 2015-02-22 

 

BJÖRKSTAKATTENS STADGAR  
 

 

    
Björkstakatten Västra Idrottsallén 4 C info@bjorkstakatten.se Bankgiro 848-7167 
 903 36 UMEÅ http://www.bjorkstakatten.se  

6 

5.3 Dagordning 

§ 44 Vid årsmötet skall följande ärenden 
förekomma: 

1. Mötets öppnande. 
2. Fastställande av röstlängd. 
3. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt. 
4. Fastställande av dagordning. 
5. Val av ordförande och sekreterare för 

årsmötet.  
6. Val av två (2) justeringsmän, som jämte 

ordföranden skall justera 
årsmötesprotokollet, som tillika är 
rösträknare. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt 
resultat- och balansräkning för det senaste 
verksamhetsåret. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens 
förvaltning under det senaste 
räkenskapsåret. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den 
tid revisionen avser. 

10. Fastställande av medlemsavgifter för 
nästkommande verksamhetsår och arvoden 
för arbetsåret. 

11. Fastställande av verksamhetsplan. 
12. Val av: 

a. Ordförande för en tid av 1 år. 
b. Halva antalet ledamöter i styrelsen för en 

tid av 2 år. 
c. 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år. 
d. 2 revisorer – jämte suppleant eller en 

auktoriserad revisor för en tid av 1 år. 
e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 

1 år, av vilka 1 ska vara sammankallande. 
f. Delegater till SVERAKs årsmöte samt 

ersättare för dessa. Årsmötet kan besluta 
att överlåta dessa val till styrelsen. 

g. Övriga val. 
13. Motioner 

a. Genomgång och val av Björkstakattens 
motioner till SVERAKs årsmöte. 

b. Från styrelsen. 
c. Från röstberättigade medlemmar. 

14. Övriga frågor. 

5.4 Extra årsmöte 

§ 45 Styrelsen får kalla föreningens medlemmar 
till extra årsmöte, om sådant årsmöte behövs. 

Vidare är styrelsen skyldig att hålla extra 
årsmöte inom två månader, när revisorerna med 
angivande av skäl skriftligen så kräver – eller när 
det för angivet ändamål begärs av minst 25 % av 
de röstberättigade medlemmarna. 

Underlåter styrelsen inom 14 dagar kalla till 
extra årsmöte, får de som krävt detta kalla till 
extra årsmöte. 

För kallelse till extra årsmöte gäller samma som 
för ordinarie årsmöte i § 40. 

Vid extra årsmöte får endast i dagordningen 
upptagna ärenden avgöras. 

§ 46 Om rösträtt på extra årsmöte och om 
beslutsmässighet vid sådant möte, gäller vad 
som sägs i § 41 och § 42. 

§ 47 Klubbens medlemmar kan kalla till 
misstroendeomröstning mot sittande styrelse 
eller enskild styrelsemedlem om minst 25 % av 
de röstberättigade medlemmarna kräver detta. 
Dessa medlemmars namn och underskrifter skall 
sammanställas på en skrivelse som meddelas 
styrelsen. 

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till 
extra årsmöte, får de som krävt 
misstroendeomröstningen kalla till extra 
årsmöte. Skrivelsen som meddelats styrelsen 
skall då sändas tillsammans med kallelsen. 

För att en misstroendeomröstning skall få effekt 
och avsätta styrelsen skall minst 70 % av de 
närvarande röstberättigade medlemmarna rösta 
mot styrelsen. 
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Kapitel 6 – Stadgefrågor 
§ 50 Ändringar av dessa stadgar kan ske genom 
beslut av två på varandra följande årsmöten, 
varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Mellan 
dessa skall minst en månad förflyta. 

§ 51 Beslut om föreningens upplösning kan 
endast ske genom beslut av två på varandra 
följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie 
årsmöte.  

Kvarvarande tillgångar i föreningen skall först 
användas till att återbetala senaste 
medlemsavgift. Om pengarna inte räcker till 
detta skall samma procent av inbetalad avgift 
utbetalas till medlemmarna. Tillgångar utöver 
detta skall skänkas till välgörande ändamål som 
verkar positivt för katter eller andra djur.  Valet 
av var detta ska skänkas beslutas på det senare 
av dessa årsmöten. 

§ 52 Av SVERAK (Sveriges Kattklubbars 
Riksförbund) respektive FIFe (Fédération 
Internationale Féline) fastställda regler för all 
katthållning, ska äga kraft som om de vore 
intagna i dessa regler. 
Föreningen äger rätt att för egen del, skärpa 
men ej lindra, bestämmelser och regler. 

§ 53 Styrelsen skall tillse att ovannämnda 
stadgar, föreskrifter och anvisningar finns 
tillgängliga för medlemmarna. 

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras, om 
den ej finns med på dagordningen före årsmötet. 

§ 54 Uppstår tvekan om tolkning av dessa 
stadgar hänskjuts frågan till nästa ordinarie 
årsmöte då frågan skall tas upp för slutgiltigt 
beslut. 

I trängande fall då beslut måste fattas innan 
detta behandlas frågan i styrelsen som har rätt 
att ta ett tillfälligt beslut om tolkningen. 

 


