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Ragdollklubbens stadgar
Reviderade 2018-11-10

§ 1 Namn och ändamål
1.1 Klubbens namn skall vara Ragdollklubben, och förkortas RK.
1.2 Klubbens syfte är:
1.2.1 att vara en samlingsplats för ragdollägare och ragdollintresserade.
1.2.2 att verka för att alla ragdolls ska vara renrasiga, himalayamaskade och blåögda.
1.2.3 att arbeta för en sund ragdollavel utan defekter.
1.2.4 att sprida kunskap och information om ragdollen.
1.2.5 att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rör ragdollen.
1.2.6 att i demokratisk anda verka för gott kamratskap och sammanhållning bland
klubbens medlemmar till gagn för ragdollen.
§ 2 Medlemskap – inträde
2.1
Alla medlemmar (enligt § 2.1), som erlagt stadgeenlig medlemsavgift och som kommit
styrelsen tillhanda före mötet, har rösträtt vid RK:s medlems- och årsmöten.
Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att den sökande kan komma att
motarbeta föreningens stadgar och intressen eller på annat sätt skada föreningens anseende.
2.2
Medlem som är/blir uppfödare ska underteckna ett exemplar av Ragdollklubbens uppfödarkodex som styrelsen tillhandahåller. Uppfödare är den som tar kattunge/ungar efter sin
ragdoll.
2.3
Inträde kan ske när som helst under året och avser pågående kalenderår. Om inträde sker
efter 1 november avser medlemskapet även nästkommande kalenderår med undantag av
kattunge-medlem som endast bereds medlemskap under innevarande år.
§ 3 Medlemskap - utträde
3.1
Medlemskapet anses avslutat om medlemsavgift ej erlagts enligt §5.2.
3.2
Medlem som uppenbarligen skadar RK och dess intressen eller som motarbetar dess
stadgar skall av styrelsen tilldelas en varning. Om varningen inte följs kan styrelsen på
nästkommande styrelsemöte, med full majoritet, besluta om borttag från hemsida och i
värsta fall uteslutning från RK. Styrelsen ska till utesluten medlem skriftligen meddela
beslutet samt ange orsaken till detta genom rekommenderat brev med mottagningsbevis.
Utesluten medlem kan överklaga beslutet genom att lämna en skriftlig överklagan till
styrelsen inför nästkommande årsmöte, där årsmötet beslutar med 3⁄4 majoritet. RK har
ingen förpliktelse gentemot utesluten medlem.
§ 4 Medlemsansvar
4.1
Om klubbens verksamhet och/eller ekonomi kommer till skada på grund av medlems försumlighet kan klubben ställa skadeståndsanspråk.
Beslut om detta ska tas på två möten, varav det ena ska vara ett årsmöte.
§ 5 Avgifter
5.1
5.2
5.3

Medlemsavgift fastställes av årsmötet. Medlemsavgift avser kalenderår.
Medlemsavgift ska vara erlagd senast 31/1 för ifrågavarande år, i annat fall anses
medlemskapet avslutat.
Avgående medlem äger ej rätt att återfå sina en gång erlagda avgifter.

§ 6 Rösträtt
6.1
6.2

§ 7 Årsmötet
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6
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Alla medlemmar (enligt paragraf 2.1), som erlagt stadgeenlig medlemsavgift som kommit
styrelsen tillhanda före mötet, har rösträtt vid RK:s medlems- och årsmöten.
Röstning kan ske genom personlig närvaro eller poströstning. Röstning kan även ske
genom ombud med skriftlig fullmakt. Dock endast en fullmakt per mötesdeltagare med
rösträtt. Poströst ska vara styrelsen tillhanda innan mötets påbörjande.
Årsmötet, som är RK:s högsta organ, hålles under februari eller senast under mars månad.
Medlemmarna kallas, via RK:s hemsida och FB, till årsmöte senast 21 dagar innan det
planerade årsmötet, med kallelsen bifogas dagordning.
Motioner som ska behandlas på ordinarie årsmöte ska, via brev eller e-post, vara styrelsen
tillhanda senast 31/12. Motion ska styrkas med medlemskap.
Kandidater till styrelse och revisorer ska vara valberedningen tillhanda senast den
30 november. Valberedningens nomineringar samt medlemmars förslag till valbara poster
ska vara offentliga för RK:s medlemmar senast 21 dagar före årsmötet.
Vid årsmötet förhandlas enligt följande dagordning.
1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Uppläsande och fastställande av dagordning
5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Kassörens redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret för den avgående styrelsen
10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelse,
revisorer och medlemmar
12 Fastställande av medlemsavgifter.
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d) revisor jämte ersättare på en tid av 2 respektive 1 år
e) ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
14. Beslut om firmatecknare
15. Övriga frågor (endast för diskussion).
16. Mötets avslutande.
Alla val sker med öppen omröstning, såvida ej något annat påfordras. Beslut fattas med en
enkel majoritet, med lika röstetal avgör mötesordförandes röst.

§ 8 Protokollförda medlemsmöten
8.1.1
Utöver årsmötet hålls medlemsmöten då styrelsen så finner påkallat, eller då minst
10% av medlemmarna gör skriftlig hemställan därom. Dock ska minst ett medlemsmöte per
år avhållas, utöver årsmötet.
8.1.2
För ändring av Ragdollklubbens uppfödarkodex krävs beslut vid medlemsmöte. Kallelsen
skall innehålla förslag till ändring och beslut fattas med enkel majoritet.

§ 9 Styrelsen
9.1

9.2
9.3
9.4

9.5
9.6
9.7
9.8
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Styrelsen består av ordförande, 4-6 övriga ledamöter jämte 2-4 suppleanter. Styrelsen
utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamot/avelssekreterare. Avgår
ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa
årsmöte.
Styrelsen sammanträder regelbundet med minst 4 protokollförda styrelsemöten per år
eller då revisorerna så påfordrar.
Styrelsemedlem som bevisligen bryter mot tystnadsplikten utesluts med omedelbar
verkan.
Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av ordinarie ledamöter är närvarande. Om ordförande avgår under mandatperioden träder vice ordförande in som ordinarie ordförande.
Vid andra förtida avgångar inom styrelsen, omkonstituerar styrelsen sig. Avgår mer än
1/3 av styrelsen ska fyllnadsval genomföras. När ordinarie ledamot är frånvarande träder en
en suppleant in med rösträtt.
Styrelsen utser inom sig arbetsuppgifter.
Redaktör för klubbtidningen samt webbmaster utses av styrelsen
Ansvarig utgivare för klubbtidningen ska ordförande eller vice ordförande vara.
Vid inval i styrelsen ska personen som väljs, eller dennes familj, vara ägare till en Ragdoll.

§ 10 Revisorer
10.1
Revisorerna ska vara minst en (1) till antalet jämte en ersättare.
Revisorn väljs på 2 år. Ersättare väljs på ett år.
10.2
Deras uppgift är:
10.2.1 att granska styrelsens och övriga förtroendevaldas förvaltning, protokoll och räkenskaper.
10.2.2 att inventera klubbens tillhörigheter.
10.2.3 att avge skriftlig revisionsberättelse vari de till- eller avstyrker styrelsen
ansvarsfrihet.
10.3
Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 - 31/12. Revisionsberättelsen ska vara avslutad
senast 31/1.
§ 11 Stadgeändringar
11.1
Ändrings eller tilläggsförslag till dessa stadgar ska vara styrelsen tillhanda senast 42
dagar före medlemsmöte/årsmöte.
11.2
För beslut om ändring fordras ¾ majoritet av två på varandra följande medlemsmöten.
Dock ska minst 30 dagar ha för flutit mellan dessa medlemsmöten, varav det ena ska vara ett
årsmöte.
11.3
Nya stadgar skickas ut till medlemmarna efter väsentliga ändringar. Vid smärre ändringar av
stadgarna anslås dessa i medlemstidningen.
§ 12 Föreningens upplösning
12.1
För beslut om upplösning fordras ¾ majoritet av två på varandra följande medlemsmöten.
Dock ska minst 30 dagar förflutit mellan dessa möten, varav det ena ska vara ett årsmöte.
12.2
I händelse av upplösning ska klubbens tillgångar användas i syfte som överensstämmer
med klubbens ändamål eller till annan verksamhet som syftar till att tillvarata kattens intressen.

