
 

 

 
 

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER 

 
 

§1 Klubben  

 

Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er  

interesserte i sibirkatten.  

 

 

§2 Formål  

 

Klubben har som formål å være en interesseforening for rasen sibirkatt. Vi  

ønsker å arbeide for gode vilkår for sibirkatten, katteeiere og det å ha katt  

gjennom å:  

 

 

 vekke og fremme interessen for sibirkatt 

 jobbe for sunn og målrettet avl av sibirkatt 

 informere og gi kunnskap om kattehold 

 jobbe for en bred avlsbase 

 jobbe for et internasjonalt samarbeid med andre raseklubber for sibirkatt * 

 

 

§3 Virksomhet  

 

Sibirkattens Venner vil oppnå sine mål ved å:  

 

  

 informere og spre kunnskap om klubbens mål, organisasjon og arbeidsmåte 

 gi medlemmene god service og støtte * 

 

 

§4 Medlemsskap  

 

Alle enkeltpersoner med interesse for sibirkatten kan bli medlem av Sibirkattens  

Venner.  

Styret i Sibirkattens Venner kan avslå medlemskap dersom de er kjent med at vedkommende som 
ønsker medlemskap i SIV, har brutt Sibirkattens Venners formålsparagraf og NRR sitt 
oppdretterreglement. 



 

§5 Medlemskontingent  

 

Medlemskontingenten blir fastsatt av klubbens ordinære årsmøte.  

Medlemskontingenten gjelder pr. kalenderår. Blir man medlem i løpet av årets to  

siste måneder vil medlemskontingenten også gjelde for påfølgende år. Under  

forutsetning om at det støtter klubbens mål, kan styret fravike dette, for  

eksempel gjennom kampanjer.  

 

Familiemedlemmer betaler halv medlemskontingent i årskontingent og:  

- står på e-postlista  

- har tilgang til medlemssidene  

- får ikke utsendelser i posten  

- har ikke stemmerett på årsmøtet  

 

 

§6 Utestengelse  
 

i) Dersom et medlem bryter med Sibirkattens Venners eller NRRs vedtekter  

og/eller intensjoner, eller handler på en måte som åpenbart er i strid med  

medlemmenes interesser, vil vedkommende først få en skriftlig advarsel fra  

styret. Dersom advarselen ikke blir tatt til følge, kan styret med 3/4 flertall  

beslutte at medlemmet skal utestenges. Det utestengte medlemmet skal få  

beskjed om vedtaket uten ugrunnet opphold. SiV har ingen forpliktelser overfor  

det utestengte medlemmet.  

 

Styrets behandling av slike saker er strengt konfidensielt.  

 

Styrets avgjørelse kan ankes inn for Sibirkattens Venners årsmøte. Anken må  

være mottatt styret senest tre uker etter at det utestengte medlemmet fikk  

beskjed om utestengelsen.  

 

 

ii) Dersom et styremedlem bryter med Sibirkattens Venners eller NRRs vedtekter  

og/eller intensjoner, handler på en måte som åpenbart er i konflikt med  

medlemmenes interesser, eller aktivt forhindrer at vedtatte saker kan  

gjennomføres, kan et annet styremedlem fremme forslag om utestengelse fra  

styret. Ordinære styremedlemmer og varamedlemmene har lik stemmerett. Det  

kreves 3/4 flertall for å utestenge et styremedlem. SiV har ingen forpliktelser  

overfor det utestengte medlemmet.  

 

Styrets behandling av slike saker er strengt konfidensielt.  

 

Styrets avgjørelse kan ankes inn for Sibirkattens Venners årsmøte. Anken må  

være mottatt styret senest tre uker etter at det utestengte medlemmet fikk  

beskjed om utestengelsen.  



 

§7 Årsmøte  

 

i) Årsmøtet er Sibirkattens Venners høyeste beslutningsorgan. Antall  

stemmeberettigede ved årsmøtet baseres på innbetalinger av  

medlemskontingent gjort senest en måned før årsmøtet. Det samme gjelder for  

innvelgelse i styret.  

 

 

ii) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. oktober. Tid for årsmøtet  

fastsettes av styret. Innkallelse utarbeides av styret og sendes ut senest  

15.september. Valgnemndas forslag, regnskap, årsmelding, innkomne forslag og  

andre saker som skal behandles på årsmøtet sendes ut innen 14 dager før  

årsmøtet. Forslag til saker, samt valgnemndas forslag, må derfor være mottatt  

av styret 16 dager før årsmøtet.  

 

 

iii) Ved ordinære årsmøter skal følgende saker til behandling:  

 

 

 Årsmelding *  

 Regnskap *  

 Valg av valgkomité *  

 Fastsettelse av medlemskontingent *  

 Øvrige saker * 

 

 

Hvert medlem har en (1) stemme. Elektronisk stemme godtas.  

 

Årsmøteprotokoll skal være sendt medlemmene senest to (2) måneder etter  

årsmøtet.  

 

 



 

§8 Styret  

 

i) Den daglige driften av Sibirkattens Venner drives av styret som er valgt av  

årsmøtet. Styret skal bestå av en leder, en kasserer, en sekretær og minst 3  

eller høyst 5 styremedlemmer. Styret har rett til å oppjustere styret med en eller flere personer. 
Denne/disse har ytringsrett, men ikke stemmerett ved styremøter.  

 

 

Styret er beslutningsdyktig når majoriteten av styremedlemmene er tilstede. Ved  

likt stemmetall er leders stemme avgjørende.  

 

 

ii) Ordinært årsmøte velger styremedlemmer for to år. Leder, kasserer, 1.  

styremedlem og 1. varamedlem velges i partallsår, mens nestleder, sekretær, 2.  

styremedlem og 2. varamedlem velges i oddetallsår. Ved valg for å fylle ledige  

poster utenom dette, skal mandatperiodens lengde angis.  

 

 

Et sittende styremedlem kan av personlige hensyn be om omrokkering for å få et  

mindre krevende verv. Det vil da være dennes opprinnelige verv som stilles på  

valg. Mandatperiodens lengde skal da angis.  

 

 

Styremedlem som besitter et verv kan ikke samtidig stille som kandidat på ledig  

verv under årsmøtet.  

 

 

iii) Styret kommer sammen etter fastsatt plan, eller etter leders innkallelse  

dersom spesielle behov skulle oppstå. Styret skal ha møter minst to ganger hvert  

år.  

 

 

iv) Lederen er Sibirkattens Venners offisielle representant og leder styrets  

arbeid, samt ser at gjeldende vedtekter blir etterlevd. I leders fravær trer  

nestleder inn i leders sted. Leder og kasserer gis signaturrettighet hver for seg  

på vegne av klubben.  

 

 

v) Redaktør for klubbens medlemsavis velges av styret. Ansvarlig utgiver er  

klubbens styre.  

 

 

vi) Styret velger et avlsråd, og kan også opprette andre komiteer og utvalg.  



 

§9 Vedtekstsendringer  

 

Forslag til endring av vedtekter for Sibirkattens Venner skal behandles av  

årsmøtet. For vedtak kreves ¾ flertall.  

 

 

 

§10 Opphør av klubben  

 

Ved opphør av klubben som klubb skal dette behandles av årsmøtet etter samme  

regler som gjelder for vedtektsendringer, med unntak av at det kreves minst 6  

måneders mellomrom mellom årsmøtene. Dersom vedtak om opphør av klubben  

fattes, skal et eventuelt overskudd brukes på en måte som fremmer rasen  

sibirkatt. Beslutninger rundt dette vedtas på klubbens siste årsmøte.  

 

 

 

§11 Ekstraordinært årsmøte  

 

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte.  

 

 

Styret er pliktig til å kalle inn til ekstraordinært årsmøte når minst halvparten av  

styremedlemmene ønsker det. Ved begjæring om ekstraordinært årsmøte skal  

dette fremsettes skriftlig og inneholde grunnen til begjæringen.  

 

 

Når styret har mottatt begjæringen om ekstraordinært årsmøte, skal det i løpet  

av 14 dager kalle inn til e.o. årsmøte som holdes innen 2 måneder fra  

innkallelse. Innkallelse med forslag til dagsorden skal sendes medlemmene  

senest 14 dager før møtet.  

 

 

Unnlater styret å skrive innkallelse, kan den som har levert begjæringen skrive  

innkallelse som følger i punktet over.  


