
Hansakatten 

Vedtekter og organisasjon 
Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 

Revidert etter vedtak GF 17.03.2021. 

 

I. Klubben – nasjonal og internasjonal tilslutning 
 

1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske Rasekattklubbers 

Riksforbund, NRR, og deres samarbeid 14.02 1987. Hansakatten er tilsluttet Fèdèration 

Internationale Fèline, FIFe. 

 

II. Formål 
 

1. Klubbens formål er å arbeide for: 

 

• å fremme interesse og kunnskap om katten. 

• å informere om avl, hold og oppdrett av sunne og friske dyr. 

• å spre kjennskap om kattens egenart og adferd. 

• å bedre kattens sosiale status 

• å arrangere utstillinger. 

 

III. Medlemmer 
 

Alle som har interesse for klubben og dens arbeid kan bli medlem. Medlemskapet er gyldig fra 

kontingenten er betalt. 

 

Nye medlemmer skal godkjennes etter NRR Gjeldende lover, kapitell>IV, Se § 11 under 
Enkeltmedlemmer. 

 

1. Medlemmer av Hansakatten forplikter seg til å overholde NRR´s, 

FIFe´s og Hansakattens lover/ vedtekter, standarder og reglement. 

 

a. For katteeiere og oppdrettere vises det til NRR’s gjeldene lover 

kap. 3 § 3, 4 og 5 

 

b. NRR og FIFe sitt utstillingsreglement og NRR’s stambokreglement gjelder alle medlemmer. 

 

 

 

IV. Medlemskap 
 

1. Medlemstilknytning kan være: 

a. Hovedmedlem 

b. Familiemedlem 

c. Støttemedlem 

d. Æresmedlem 
 

2. Bare hovedmedlem og familiemedlem over 16 år som har vært medlem i 6 måneder har 

stemmerett på Generalforsamlingen. 



3. Familiemedlemskap godkjennes når forholdet er begrenset til ektefelle/samboer og barn. Ved 

familiemedlemskap forutsettes det at alle tilhører samme husstand og er registrert under samme 

adresse. Ett familiemedlem må stå oppført som hovedmedlem. 

 

4. (Revidert GF 2020) 

 Hvem som helst kan være støttemedlem og kan delta på medlemsmøter m.m. 

                 Støttemedlem mottar info fra klubben. 

                 Støttemedlem kan ikke stille ut katt(er) under Hansakatten. 

                 Støttemedlem har ikke forslagsrett eller stemmerett på klubbens generalforsamling. 

                 Støttemedlem mottar ikke Aristokatt, men kan selv abonnere på bladet.  

  

5. Innmelding skjer skriftlig til klubbens Kasserer. 

 

6. Kontingenten vedtas av Generalforsamlingen. 

 

7. Medlemskap regnes fra dato for innbetalt kontingent. 

 

Kontingenten blir betalt for et kalenderår av gangen, 01/01 til 31/12 samme år. Innbetalingsfrist 

er 31/12 for hvert kommende år (revidert etter GF 2017). Ved innmelding etter 1. juli gis kr. 100,- i 

avslag på hovedmedlems kontingent. 

 

8. Skriftlig utmelding må skje til klubbens styre. Se kap. VII Utmelding. 

 

9. Hansakattens styre kan nekte medlemskap dersom en søker faller inn under NRR’s gjeldende 

lover kap. III. Generelle bestemmelser eller i tilfeller av brudd på Utstillingsreglementet 

 

10. Styret kan iverksette lokale sanksjoner mot ett medlem når særlige grunner foreligger. Med 

dette forstås: 

 

a. Forbrutt seg mot Hansakattens vedtekter, regler og retningslinjer i styret og i 

komiteer/utvalg. 

b. På annen måte gjort seg skyldig i handling/oppførsel/uttalelser/virksomhet som skader 

Hansakattens anseelse og/eller katte-sakens omdømme. 

 

11. Med lokale sanksjoner menes: eksklusjon, suspensjon eller andre forføyninger som begrenser 

ett medlems rettigheter i Hansakatten. 

 

12. NRR’s reglement for sanksjoner mot enkeltmedlemmer skal brukes i saksbehandlingen av 

lokale sanksjoner. 

 

13. Vedtak om lokal eksklusjon/suspensjon fattet av styret skal legges fram på neste 

Generalforsamling for stadfesting i samsvar med Hansakattens vedtekter kap. IX pkt. 12. 

Vedtak i styret er gjeldene fram til Generalforsamlingen. 

 

 

V. Æresmedlem 
 (Revidert GF 2020) 

 

Æresmedlemskap i Hansakatten kan tildeles personer som ved særlig innsats, gjennom sitt 

arbeid for klubben og/eller katte-saker, har gjort seg fortjent til dette. 

 

• Forslag om Æresmedlemskap sendes Styret og innvoteres på Generalforsamlingen 

– GF – med 2/3 flertall 

• Æresmedlemmer har gratis hovedmedlemskap i Hansakatten og rettigheter og plikter 

tilsvarende et hovedmedlem. 

• Æresmedlemmer deltar gratis på klubbens årsfester og jubileumsbanketter/fester. 



• Æresmedlemskap faller bort dersom GF med 2/3 flertall vedtar dette eller hvis 

æresmedlemmet selv sier opp sitt æresmedlemskap. 

• Et æresmedlem som skifter klubb og/eller forbund kan ikke lenger være 

hovedmedlem i Hansakatten, men kan likevel være støttemedlem. 

VI. Kontingentene 

              Blir vurdert fra år til år, og blir fastsatt på Generalforsamlingen, etter innstilling fra styret. Se kap. 

IV. Medlemskap, pkt. 5.og 6. Kontingent må være betalt for at et medlem skal få alle      

rettigheter som medlem. Medlemmer som ikke har fornyet/betalt sin kontingent innen 

01.mars, blir automatisk strøket som medlem. 

 

VII. Utmelding 

Opphør av medlemskap skjer ved skriftlig utmeldelse til styret eller ved manglende innbetalt 

kontingent to (2) måneder etter kontingentens forfall. 

Ved utmelding av/fra klubben skal alle klubbens utlånte eiendeler, og klubbens vandrepokaler som 

ikke er vunnet til odel og eie, returneres til klubben. Styremedlemmer som melder seg ut må 

overføre all datatilgang, brukernavn og passord til styret slik at tilgangen til alle klubbens 

dataformål kan endres. 

 

VIII. Opphør av Hansakatten 
 

1. Hansakatten kan oppløses etter vedtak på to (2) etterfølgende Generalforsamlinger med minst 2 

måneders mellomrom. Vedtak om oppløsning krever ¾ flertall. 

 

2. Forslag til opphør skal være kunngjort på dagsorden. 

 

3. Ved opphør skal det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av minst 5- fem- av Hansakattens 

medlemmer, hvorav minst en må være fra styret. Denne gruppen skal være ansvarlig for 

avviklingen av klubben og fordelingen av Hansakattens aktiva. Dersom det er midler igjen etter at 

alt er gjort opp, skal disse midlene gå uavkortet til en dyrevelferdsorganisasjon i Bergens 

regionen. 

 

IX. Generalforsamlingen 

1. Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet, og holdes en gang årlig innen utgangen 

av november med 14-fjorten dagers innkalling. 

 

2. Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes hvis minst ¼ av de stemmeberettigede 

medlemmer forlanger det. 

 

3. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 1/8 av klubbens stemmeberettigede 

medlemmer er til stede. 

 

4. Generalforsamlingens dagsorden skal inneholde: 

 

a. Godkjenning av dagsorden. 

b. Valg av møteleder, referenter og tellekorps. 

c. Styrets årsberetning. 

d. Dommerfond. 

e. Jubileumsfond. 

f. Støttefond. 

g. Regnskap. 

h. Budsjett 

i. Innkomne forslag. 



j. Valg av styre, revisor og valgkomite. 

 

5. Forslag som ønskes tatt opp på Generalforsamlingen skal være styret i hende senest 7 dager 

før Generalforsamlingen. 

 

6. Forslag til lovendringer, og som krever 2/3 flertall, må være styret i hende 1 måned før 

Generalforsamlingen. 

7. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. 

 

8. Stemmerett på Generalforsamlingen har medlemmer som er fylt 16 år, har vært medlem i 6 

måneder og som ikke er skyldig kontingent. Medlem kan heller ikke inneha styreverv før etter 

6 måneders medlemskap. 

 

9. Alle medlemmer med stemmerett er valgbare til styreverv, representasjon og komiteer. 

 

10. Generalforsamlingen gir retningslinjer for arbeidet til: 

 

a. Styret 

b. Revisjonen. 

c. Representanter. 

d. Valgkomite. 

 

11. Generalforsamlingen kan stadfeste vedtak om lokal eksklusjon/suspensjon fattet av styret. Et 

slikt vedtak krever 2/3 stemmeflertall på Generalforsamlingen. 

 

X. Styret i Hansakatten 
 

1. Hansakattens styre skal ha 9 medlemmer. 

 

2. Styret skal ha slik sammensetning. 

 
a. Leder. 

b. Nestleder. 

c. Sekretær. 

d. Kasserer. 

e. Utstillingssekretær. 

f. Styremedlem 1 

g. Styremedlem 2 

h. Varamedlem 1. 

i. Varamedlem 2. 

 

3. Varamedlemmer velges for et år av gangen. Styremedlemmer velges for to år av gangen. 

Leder, kasserer og styremedlem nr.1 velges i år som slutter på 0,2,4,6,8. Nestleder, sekretær, 

utstillingssekretær og styremedlem nr.2 velges i år som slutter på 1,3,5,7,9. 

 

4. Styret kan velge en utstillingsassistent som etter opplæring kan stille til valg som 

utstillingssekretær på lik linje med andre interesserte. 

 

5. Medlemmer av styret kan ikke være medlem av valgkomite eller revisjon. 

 

6. Alle styremedlemmer har stemmerett. 

 

7. Styret har taushetsplikt i personsaker. 

 

 



Hansakatten – organisasjonsplan 

Bakgrunn: 
 

Vi viser til Hansakattens formål og styresammensetning. Organisasjonsmodellen er valgt ut fra 

følgende begrunnelse: 
 

Et stort styre vil gi:  
• en bredde som representerer medlemsmassen. 

• skolering for ledende funksjoner i styret. 

• delegering av ansvar og arbeidsoppgaver. 

• styrke innad og utad. 
 

Styret har 9 medlemmer. Utstillingskomiteen arbeider etter retningslinjer som styret har gitt. Den 

daglige driften av klubben er en felles oppgave for styret. Alle medlemsmøter/aktiviteter og 

gjennomføringen av disse drøftes på styremøtene. 

 

Funksjoner og oppgaver som det er styret sin plikt å ivareta, blir fordelt etter interesse og 

kompetanse. 

 

Av viktige oppgaver nevnes: 

• Drifte og vedlikeholde klubbens hjemmeside. Hjemmesiden kan 

delegeres til person med kompetanse på dette feltet. 

• Kartlegge behov for det praktiske arbeid i forbindelse med 

medlemsmøter. 

• Kartlegge behov for, og tilrettelegge kursvirksomhet. 

• Gå inn i styre funksjoner hvis noen trekker seg. 

• Koordinere klubbens PR-aktivitet. 

• Sende kopier av oppnådde sertifikater/titler til NRR. 

De enkelte medlemmer har ellers en slik arbeidsfordeling: 

Leder 
 

Representere klubben utad, leder medlemsmøter og generalforsamling. Er første valg som 

representant for klubben på NRR’s generalforsamling eller andre arrangement. Leder har det 

overordnede ansvaret for gjennomføringen av styrets arbeid og for arrangementer som utføres i 

klubbens regi. 

Leder er ansvarlig for innkalling av styremøter. Sørge for, i samarbeid med styret, å utnevne en 

referent til å skrive referat fra styre og medlemsmøter. Sørge for at medlemmene skal gjøres kjent 

med referatets innhold via medier og hjemmesiden. Leder utnevner den som har ansvaret for 

innsending av titteltaking av klubbens katter. 

 

Nestleder 
 

Overtar Leders funksjoner i dennes fravær. 

 

Sekretær 

Ha ansvar for korrespondanse med NRR og andre katteklubber. Representere klubben på 

rådsmøter i NRR og på NRR’s generalforsamling. 

Skal hvert år før generalforsamling lage årsberetning. Denne har følgende punkter. 



• Styresammensetning. 

• Møter / andre aktiviteter. 

• Utstillinger. 

• Stamnavn. 

• Registrering av kull. 

• Planlagte aktiviteter knyttet til budsjett. 

 

Forslag til behandling på NRR’s eller Hansakattens generalforsamling sendes sekretæren innen 

oppsatt frist. 

Sekretær fungerer også som klubbens arkivar. I arkivet oppbevares alle dokumenter av interesse 

for klubben. 

 

Kasserer 

Har hovedansvar for klubbens økonomi. Føre regnskap, innkreve kontingent og avgifter og føre 

oversikt over medlemskartotek. Lage ajourførte lister over medlemmer med oversikt over hvem 

som har betalt kontingent. Kasserer skal til enhver tid holde leder og styret oppdatert og informert 

om økonomien i klubben. Det skal legges frem en økonomiskrapport for styret på styremøtene. 

Kasserer skal forut for hver Generalforsamling legge fram revidert regnskap og forslag til budsjett 

for kommende valgperiode. (Jfr. Planlagte aktiviteter) 

 

Utstillingssekretær 
 

Administrere medlemmenes påmeldinger til Hansakatten og andre klubbers utstillinger. 

Skal passe på at medlemmer ikke er skyldig kontingent eller annet til klubben(e) ved påmeldinger. 

Er leder av Utstillingskomiteen. Fungerer som show sekretær på utstillingene våre. Har i 

samarbeid med styret ansvar for å planlegge, budsjettere og arrangere utstillinger. 

 

Varamedlemmer 
 

Varamedlemmer har møterett, talerett og stemmerett i styret. 

Dersom et styremedlem ikke kan møte på et styremøte skal et varamedlem være stedfortreder. 

 

Revisor 
 

Kontrollere bilagsgrunnlaget for regnskaper og påse at det er ført i henhold til gjeldende regler. 

Rapportere til styret/GF om klubbens regnskaper er godkjent eller ikke. 

 

Valgkomite 
 

Består av tre medlemmer som ikke har styrefunksjon. Alle med stemmerett er valgbare. Det velges 

en vararepresentant. Valgkomiteen skal etter å ha forespurt aktuelle kandidater avgi sin innstilling 

til generalforsamlingen. Innstillingen skal gi uttrykk for valgkomiteens syn på ett best mulig 

sammensatt styre. 

 

Representasjon 

Leder og sekretær er faste representanter, dog kan de gi plassen sin til andre styremedlemmer hvis 

de ønsker dette. Til NRR’s generalforsamling kan klubben delta og stemme med en delegat 

uavhengig av medlemstall. Delingstallet øker med en pr. påbegynt 100 – talls medlemmer. 

Medlemstallet beregnes på grunnlag av betalte medlemmer pr. 1. 10. Øvrig deltaker utpekes av 

styret. 



Generalforsamling 
 

 

Valgkomite Revisor Representasjon 

Styret 

Kattu.form. Utst.kom. Pr-komite Red.kom. kurs 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter for Hansakattens dommerfond 
 

§1. Hansakattens dommerfond er opprettet for å fremme kunnskap og kompetanse i klubben. 

Det er primært ment som en hjelp til dommerutdannelse, men det kan også innvilges støtte 

til andre formål, hvis det tjener klubbens sak. Dommerfondet skal stå som fast punkt på 

dagsordenen til GF. 

 

§2. Klubben setter til side en del av klubbens overskudd. Egen konto opprettes til dette formål. 

Kontoen disponeres av tre av styrets medlemmer i fellesskap. 

 

§3 Søknad om støtte fra fondet sendes klubbens styre senest 4 uker før GF. Styret vurderer 

søknaden, og gir sin anbefaling til GF. GF avgjør søknaden med simpelt flertall. 

 

§4 Støtte fra dommerfondet søkes for ett år av gangen, løpende fra GF til GF. Søknaden skal 

inneholde maksimumsbeløp for kommende periode. GF kan innvilge beløpet helt eller 

delvis. 

 

§5 Ved flere kvalifiserte søkere, kan støtten fordeles. 

 

§6 For å kunne søke om støtte fra fondet, må man ha vært medlem av Hansakatten i to år, og 

vært godkjent av FiFe som dommerelev. 

 

§7 Maksimum 50 % av de faktiske utgifter til hver utstilling kan utbetales i støtte. Pengene 

utbetales på etterskudd i henhold til dokumentasjon. Evt. innvilget beløp, som ikke er 

benyttet i løpet av perioden, tilbakeføres til fondet. 

 

§8 Etter å ha mottatt støtte fra Hansakattens dommerfond, forplikter man seg til ikke å søke 

om overgang til en annen klubb innen tre år etter endt utdannelse. Klubbens styre kan etter 

søknad, gi dispensasjon fra denne regelen. Man forplikter seg også til å dømme på 

Hansakattens utstillinger i tre år vederlagsfritt. Også om skifte av klubb forekommer. 

 

§9 Dommerfondet kan oppløses etter vedtak med 2/3 flertall på GF. Fondets midler skal da 

tilbakeføres til klubbens ordinære konto. 



Vedtekter for Hansakattens støttefond 

 
§1. Hansakattens støttefond er opprettet for å gi hjelp til medlemmer som er kommet i akutt 

krise og dermed ikke kan ivareta sine katters velferd. 

§ 2. Søknad med beskrivelse av forholdet sendes styret med dokumentasjon. 

§ 3. Styret skal behandle søknaden innen 14 dager. 

§ 4. Rente og gebyrfri tilbakebetalingsplan avtales med styret. 

§ 5. Hansakattens inntekt fra Norsk Tippings Grasrot-andel, skal øremerkes støttefondet. 

 

 

 

 

 

Vedtekter for Hansakattens Jubileumsfond/konto 

 
Hansakatten feirer jubileum hvert femte år. Slike arrangement kan bli en kostbar affære som klubben ikke 

alltid har økonomi til å bære. Hansakattens jubileumskonto er opprettet for å sikre at klubben har ekstra 

midler som er øremerket slike arrangement. 

 

§1. Hansakattens Jubileumskonto er øremerket jubileumsfeiring. 

 

§2. Kontoen skal disponeres av klubbens leder og kasserer. 

 

§3. De år klubben har økonomisk-overskudd, overføres det en sum til jubileumskontoen. Summen 

bestemmes av GF etter forslag fra det sittende styret. 

 

§4. Dersom det skulle skje at klubben har økonomiske problemer vil denne kontoen kunne benyttes til 

andre formål. Styret må da på påfølgende GF forklare og dokumentere hva midlene er brukt til og 

hvorfor. 

 

 

 


