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ADELKATTENS VEDTEKTER 
 
§ 1 Navn og stiftelse: 
 Klubbens navn er ADELKATTEN. Klubben ble stiftet den 27. oktober 1974. 
 
§ 2 Samarbeid og tilslutninger: 

2.1. ADELKATTEN er gjennom Norske Rasekattklubbers Riksforbund – NRR 
tilsluttet og godkjent av Fèdèration International Fèline – FIFe. 

 
2.2 ADELKATTEN kan samarbeide med alle organisasjoner som er knyttet til 

nasjonale og internasjonale rasekattforbund og dyrevernsorganisasjoner. 
 

 § 3 Formål: 
3.1 ADELKATTEN er en klubb for alle kattevenner. Klubbens formål er å arbeide 

for kattesaken, for å høyne kattens generelle status i vårt samfunn, gjennom 
å: 

 
a) Spre kunnskap og skape interesse for katt gjennom foredrag, diskusjoner 

og praktiske tiltak. 
 
b) Gi Informasjon og veiledning om godt kattehold og stell av katt. 

 
c) Gi råd og veiledning til medlemmer for at avl og oppdrett kan bli til gavn for 

kattene. 
 

d) Avholde utstillinger. 
 
§ 4 Medlemskap og kontingent: 

4.1 Alle som er interessert i katter kan være medlem såfremt de betaler den 
fastsatte kontingent og følger de formål og vedtekter som gjelder for 
ADELKATTEN, NRR og FIFe. 

 
4.2 Styret skal behandle overgang fra annen klubb. Styret kan også innhente 

informasjon om nye medlemmer av klubben og eventuelt avvise medlemskap i 
henhold til NRRs og ADELKATTENs vedtekter. Avslag begrunnes ikke. 

 
4.3 Det skilles mellom hovedmedlem, familiemedlem og æresmedlem. 

 
4.4 Æresmedlemskap tildeles personer som har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid 

for klubben eller kattesaken. Forslag på æresmedlemmer fremmes på 

generalforsamlingen og kan vedtas med 2/3 flertall. 

  Æresmedlemmer kan ikke slettes fra medlemslisten, hvis ikke personen det 

gjelder selv skriftlig ber om det. 

 Dersom et æresmedlem er/blir medlem i annen klubb eller annet forbund, faller 

alle rettigheter forbundet med æresmedlemskapet i forhold til Adelkatten bort. 
 

4.5 Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen. Frist for innbetaling 
er 28, februar. Kun medlemmer som har betalt kontingent kan benytte seg av 
klubbens tjenester samt utøve sine rettigheter og plikter i klubben. 
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4.4 Medlemmer som melder seg inn i ADELKATTEN etter 1. juli betaler halv 

kontingent og familiemedlemskap er gratis ut året. 
Medlemmer som melder seg inn i ADELKATTEN etter  
1. oktober får gratis medlemskap ut året ved å betale full kontingent for 
kommende år. 

 
4.7 Medlemmer som ikke betaler andre fordringer til klubben, mister etter forfall på 

andre gangs purring sine rettigheter i klubben, hvis annet ikke er avtalt med 
kasserer. Det samme gjelder ved utestående fordringer i andre klubber som 
søker hjelp til å dekke tapet gjennom ADELKATTEN. 

 
4.8 Medlemskap opphører ved skriftlig utmeldelse til klubbens sekretær. Ved 

opphør av medlemskap skal eventuelle eiendeler som tilhører klubben straks 
tilbakeleveres. 

 
§ 5 Styret: 

5.1 Styret tiltrer umiddelbart etter GF. Styret skal: 
a) Lede foreningen mellom generalforsamlingene og representere foreningen 

utad. 
 
b) Forvalte foreningens midler på beste måte. 

 
c) Sørge for at viktige temaer vedrørende kattesak - og beslutninger i styret 

formidles til medlemmene og til NRR. 
 

d) Avholde medlemsmøter. 
 

e) Organisere arbeidet med foreningens utstillinger. 
 

f) Utpeke delegater til NRRs GF. 
 

g) Sørge for at klubben til enhver tid har ajourførte vedtekter. 
 

5.2 Styret består av følgende styrerepresentanter: leder, nestleder, sekretær, 
kasserer, showsekretær og 3 styrerepresentanter. Styret suppleres med 2 
vararepresentanter. 

 
5.3 Styret innkalles av leder eller når minst ¾ av styrerepresentantene krever det 

og er beslutningsdyktig når minst ¾ av styre er tilstede. 
 
5.4 Vararepresentantene har møterett og stemmerett på møtene ved forfall i 

styret. Styre – og vararepresentanter skal motta alle sakspapirer. 
 

5.5 Styret kan oppnevne personer / arbeidsgrupper til spesielle oppdrag ved 
behov og utarbeide retningslinjer for disse. 

 
5.6 Styret innkaller til medlemsmøter og generalforsamling, forbereder saker til 

disse møtene og har ansvar for å sette generalforsamlingens vedtak ut i livet. 
 
 
§ 6 Generalforsamlingen: 

6.1 Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet. Den kan ta opp og fatte 
vedtak i enhver sak som vedkommer klubben. 
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6.2 GF avholdes innen 1. oktober. 
Foreløpig innkalling skal sendes ut pr brev, eventuelt på e-mail til de 
medlemmer som ønsker det, senest 6 uker før GF og skal inneholde – dato, 
sted, frist for innsendelse av forslag, hvilke styrerepresentanter som er på valg 
samt navn og tlf. nr., eventuelt e-mailadresse til valgkomiteens medlemmer. 
Endelig innkalling skal sendes ut på e-mail eller brev senest 2 uker før GF 
avholdes, til alle medlemmer som har betalt kontingent. GF er 
beslutningsdyktig kun når den er lovlig innkalt. 

 
6.3 Årsberetning, regnskap inkl. utstillingsregnskap(er), oversikt over alle saker 

som skal behandles på GF og innstilling fra valgkomiteen skal følge den 
endelige innkallingen. 

 
6.4 Forslag som ønskes behandlet på GF må vær styret i hende senest 4 uker før 

GF.  
 

6.5 Alle medlemmer som har betalt kontingent senest 3 måneder før GF er 
stemmeberettiget.  
Medlemmer som ikke kan delta på GF kan gi fullmakt til et annet medlem som 
deltar på GF. Fullmakten skal gis skriftlig, må undertegnes og skal presenteres 
til klubbens kasserer eller den kasserer bemyndiger senest 10 minutter før 
GFs begynnelse. Hvert enkelt medlem kan ikke presentere flere enn 3 
fullmakter. 

 
6.6 I særlige tilfeller kan ikke-medlemmer få adgang til GF. De kan også få talerett 

dersom ¾ av forsamlingen er enig i dette. 
 

6.7 GF velger egen ordstyrer, 2 referenter som også skal underskrive referatet og 
to medlemmer til tellekorps. 

 
6.8 GF behandler og beslutter med alminnelig flertall i alle saker, med mindre 

disse vedtekter bestemmer noe annet. Vedtektsforslag, forslag om suspensjon 
/ eksklusjon besluttes med 2/3 flertall. Følgende saker skal behandles: 
- Styrets årsberetning og regnskap for forrige regnskapsperiode samt 

utstillingsregnskap(er) 
- Forslag til klubben og NRR 
- Fastsettelse av kontingent 
- Budsjett og årsplan for ny styreperiode 
- Bevilgninger 
- Innstillinger til æresmedlemmer etter §4.4. 
- Valg 

 
§ 7  Ekstraordinær generalforsamling – EGF: 

7.1 Ekstraordinær GF avholdes når ordinær GF ikke er beslutningsdyktig eller hvis 
2/3 av styrets faste medlemmer eller 1/6 av medlemmene i foreningen krever 
det. Kun saker som foranlediget EGF skal behandles. Innkallingen skal skje 
med minst 2 ukers varsel. 
Sakslisten skal kun inneholde sak / saker som foranlediget  
EGF. 
 

 
§ 8 Valg: 

8.1 Valg avholdes på styre- og vararepresentanter, valgkomite (minst 2 personer). 
Alle medlemmer med stemmerett kan stille til valg. 
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8.2 Forslag til kandidater sendes valgkomiteen senest 4 uker før GF. 
Valgkomiteen skal forvisse seg om at alle foreslåtte kandidater har sagt seg 
villig til å stille til valg. 

 
8.3 Styret velges for 2 år. Leder, kasserer, showsekretær og 1 styrerepresentant 

når året ender på oddetall (1 – 3 – 5 – 7 – 9). 
Nestleder, sekretær, utstillingssekretær og 1 styrerepresentant når året ender 
på partall (0 - 2 – 4 – 6 – 8 ). 

 
8.4 Vararepresentanter til styret, valgkomite og revisor velges for 1 år om gangen. 

 
8.5 Valg på styrerepresentanter skjer ved særskilt avstemning. 

Dersom ingen av kandidatene oppnår flertall foretas omvalg mellom de to som 
får flest stemmer. Vararepresentantene velges under ett. Stemmeantallet 
avgjør hvilke kandidat som blir henholdsvis 1. – og 2. vararepresentant. Ved 
stemmelikhet avgjøres valget med loddtrekning. 

 
§9 Foreningsdrift – medlemsmøter: 

9.1 Klubben skal holde medlemsmøter minst 2 ganger i året og utover dette etter 
behov. Møtene skal ta opp tema som er fremmet av medlemmene eller styret. 
Tema som er nevnt i foreningens formålsparagraf, § 3, skal prioriteres. 
Annonsering av medlemsmøte skal skje minst 1 uke på forhånd. 

 
9.2 ADELKATTEN skal ha en hjemmeside på www.adelkatten.no med en 

presentasjon av klubben. Det skal også ligge info om klubbens styre, og viktig 
info til medlemmer som f eks innkalling til medlemsmøter. En del skal tilegnes 
medlemmenes egne innspill på bilder, liste over oppdrettere, titler etc.  

 
 
§ 10 Arbeidsoppgaver og forpliktelser til personer og grupper med tillitsverv: 

10.1 Klubbens styrestyrerepresentanter skal ivareta følgende arbeidsoppgaver: 
 
a) Leder skal innkalle til styremøter og lede styre- og medlemsmøter. 

Leder skal påse at klubben drives etter de lover og regler som klubben 
er underlagt i form av sitt medlemskap i NRR, klubbens egne 
vedtekter, målsetninger samt eventuelle pålegg fra GF. Det er leders 
plikt å ha kjennskap til de gjeldende lover og regler samt utøvelsen av 
disse. 
Ved forfall av leder overtar nestleder eller et annet styremedlem 
dersom dette er ønskelig.  

  
b) Sekretær skal føre referat fra styremøtene og utarbeide klubbens  

årsrapport til GF. Sekretæren skal ha ansvar for arkivet som inneholder 
klubbens sentrale dokumenter, bl.a. protokoller, regnskaper og 
medlemslister.  
Sekretær er ansvarlig for klubbens daglige korrespondanse og alt 
annet skriftlig arbeid som pålegges av leder / styret.  
Oppgavene kan delegeres til andre styrerepresentanter når det er 
nødvendig eller hensiktsmessig. 
 

 
c)   Utstillingssekretær har ansvar for alt som har med        

                                 eksterne utstillinger å gjøre. 
 

d)   Showsekretær har ansvar for alt som har med   

http://www.adelkatten.no/
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       ADELKATTENs utstillinger å gjøre. 
 
e)    Kasserer har ansvaret for å forvalte klubbens    

økonomiske midler på en forsvarlig og dertil egnet måte. 
     Kasserer har ansvar for å føre klubbens regnskap, og     

det skal føres egne utstillingsregnskap. Dersom kasserer IKKE er 
regnskapskyndig skal det oppnevnes en regnskapsfører som mottar 
godtgjørelse for dette. Dersom man ikke får oppnevnt en 
regnskapsfører skal regnskapsførselen overlates til et Regnskapsbyrå.  
Kasserer vil i sistnevnte tilfeller kun håndtere inn- og utbetalinger samt 
sørge for at regnskapsfører fortløpende får alle bilag.  
Kasserer har ansvaret for føre og oppdatere medlemsoversikten. 
Kasserer skal i samarbeid med de øvrige styrerepresentanter sette opp 
ett årsbudsjett (fremlegges på GF) samt budsjett for kommende 

utstillinger. 
 

10.2 Styrerepresentanter har taushetsplikt.  
 
10.3 Valgkomiteen skal sørge for at det foreligger tilstrekkelig antall forslag på 

kandidater til alle verv og kan forslå innstilling på kandidater. 
 
 
§ 11 Oppløsning av foreningen: 

11.1 ADELKATTEN kan oppløses ved 2 etterfølgende generalforsamlinger med 
minst 2 måneders mellomrom. Vedtak om oppløsning krever ¾ flertall ved 
begge generalforsamlinger. 

 
11.2 I tilfelle opphør av klubben tilfaller alle klubbens aktiva NRR. 

 
§ 12 Særlige regler vedrørende eksklusjon fra foreningen: 

12.1 Styret og enkeltmedlemmer kan fremme forslag om suspensjon av et medlem 
med begrunnelse i ADELKATTENs og NRRs lover og regler. 
Fremgangsmåten i saker vedrørende suspensjon og eksklusjon av 
medlemmer er følgende: 
a) Forslag om suspensjon skal skje skriftlig til styret. De impliserte parter 

innkalles til styremøte. Vedtak om utelukkelse skal fattes med ¾ flertall i 
styret og skal umiddelbart meddeles skriftlig. Anke må sendes til styret for 
behandling senest 2 uker etter at meddelelse om suspensjon er mottatt. 
Endelig avgjørelse i styret gjelder frem til GF. 

 
b) GF kan vedta at suspensjon opprettholdes i inntil ett år. Vedtak må skje 

med 2/3 flertall. 
 
 

c) Etter vedtak om suspensjon kan det fremmes forslag om eksklusjon fra 
klubben på førstkommende GF. Avstemming skal skje skriftlig og kan kun 
iverksettes med ¾ flertall. Vedtaket rapporteres til NRR. 

 
 
Disse lover trådte i kraft 01.03.1977, og er senere blitt revidert med tilføyelser og endringer i 
1980, 1982, 1992, 1993, 1994, 2000, 2004, 2007, 2009, 2010, 2012 og etter vedtatte 
endringer / tilføyelser på generalforsamlingen 24. september 2013.  
Tidligere § 9.2 Adelposten ble vedtatt fjernet på GF 2010,.  


