Stadgar för Svenska Norwichterrierklubben
§1

Svenska Norwichterrierklubben är den av Svenska Terrierklubben erkända rasklubben
för Norwichterrier. Såsom sådan rasklubb har klubben till ändamål att främja aveln av
Norwichterrier och sprida kunskap om rasen.

§2

Klubben förverkligar sina syften genom att med respekterande av Svenska
Kennelklubbens och Svenska Terrierklubbens stadgar:
a) i medlemsblad, andra publikationer och eljest sprida information om rasen.
b) anordna och främja anordnande av utställningar och andra aktiviteter för klubbens
medlemmar.
c) verka för medlemmarnas förkovran att hålla hund.
d) söka komma till kunskap om defekter som kan förekomma inom rasen och genom
att under iakttagande av god kynologisk sed genom samarbete söka uppnå resultat
som kommer rasen tillgodo.
e) avge yttrande och verkställa utredningar då så begärs av Svenska Terrierklubben
eller anledning annars föreligger.
f) i övrigt tillvarata norwichägarnas intressen gentemot myndigheter och
sammanslutningar i den mån detta ej ankommer på Svenska Kennelklubben eller
Svenska Terrierklubben.

§3

Medlemskap i klubben kan vinnas av enskild person som förklarat sig beredd
respektera klubbens syften och stadgar. Medlemskap beviljas av klubbens styrelse.
Klubben kan efter förslag kalla till hedersledamot den som på utomordentligt sätt
främjat klubbens och/eller rasens syften.

§4

Medlemskap i klubben upphör om medlem begär sitt utträde, ej inom föreskriven tid
erlagt medlemsavgift eller blir utesluten enligt beslut av Svenska Kennelklubbens
disciplinnämnd.

§5

Medlem har att årligen till klubben erlägga medlemsavgift med belopp som näst
föregående år fastställts av ordinarie årsmöte för klubben. Om flera personer
tillhörande samma familj är medlemmar i klubben, betalar en av dem hel avgift. Övriga
familjemedlemmar må erlägga av nämnda årsmöte fastställd reducerad avgift men
äger då ej kostnadsfritt erhålla av klubben utgiven publikation.
Hedersmedlem erlägger ej avgift.

§6

Medlem i klubben som bedriver uppfödning eller försäljning av hundar eller mottager
hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall följa Svenska Kennelklubbens
bestämmelser och underkasta sig den kontroll som Svenska Kennelklubbens
centralstyrelse föreskriver.

§7

Klubbens angelägenheter handhas av årsmöte och styrelse. Styrelsen äger själv
bestämma var den skall ha sitt säte.

§8

Ordinarie årsmöte hålls årligen mellan 1/1 och 30/6. Extra årsmöte hålles när styrelsen
eller revisorerna finner sådant erforderligt eller när det för visst uppgivet ändamål
skriftligen påkallats av minst en femtedel av klubbens medlemmar.
Årsmöte hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen och skall senast 14 dagar före årsmötet
kungöras i klubbens medlemsblad eller i brev tillställas medlemmarna.

§9

Årsmötet öppnas av klubbens ordförande eller vid förfall av denne av vice ordförande.
Vid ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden:
a) justering av röstlängden.
b) val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet.
c) val av 2 justeringsmän.
d) fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
e) föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse.
f) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
g) fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
h) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen enligt vad därom närmare
stadgas i §12.
i) val av två revisorer och revisorssuppleanter för granskning av klubbens förvaltning.
j) utseende av fullmäktige eller observatör jämte personlig suppleant i enlighet med
vad därom stadgas i §12 i stadgar för Svenska Terrierklubben att företräda klubben vid
terrierfullmäktiges sammanträden under nästkommande år.
k) utseende av valberedning om tre personer varav en sammankallande, för
förberedande av val enligt h) –j) ovan.
l) behandling av ärenden som senast 10 dagar före mötet skriftligen anmälts till
styrelsen eller som av denna underställts årsmötet.
Utöver de ärenden som anmälts till styrelsen må till överläggning upptas annat ärende,
om årsmötet så bestämmer. Beslut i sådant ärende får dock fattas endast under de
förutsättningar som anges i §11.

§10

Vid årsmötet äger varje till klubben hörande medlem som är närvarande vid mötet
föra talan och utöva rösträtt. Röstning genom fullmakt är ej medgiven.
Röstlängd för årsmötet upprättas på grundval av för dagen gällande medlemsförteckning. Röstning sker öppet; dock skall val förrättas med slutna sedlar, om någon
så yrkar. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I Annan fråga, varom ej är särskilt
stadgat, gäller den mening som erhållit högsta antalet röster, eller om antalet är lika,
den mening som företräds av mötets ordförande.

§11

Ärende som medlem önskar få behandlat vid årsmötet skall skriftligen avlämnas till
styrelsen senast 10 dagar före kungjort möte. Över sådant ärende skall styrelsen avge
yttrande. Av medlem efter ovan angiven tid väckt ärende kan avgöras vid mötet
antingen om minst halva antalet ledamöter i styrelsen är närvarande och tillstyrker att
ärendet upptas till avgörande eller om mötet genom två tredjedelars majoritet så
bestämmer.

§12

Styrelsen består av ordförande, sex ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
Ordförande väljs för en tid av ett år. Ordinarie ledamöter och suppleanter väljs
sålunda att årligen halva antalet utses för en tid av två år. Året räknas därvid från
ordinarie årsmöte till och med nästa sådant möte. Ledamot kan omväljas. Såsom
styrelsens beslut gäller den mening varom de flesta närvarande förenar sig, dock vid
lika röstetal den mening som företräds av tjänstgörande ordförande.
Styrelsen sammanträder på kallelse och är beslutsmässig då minst fyra är närvarande
och minst tre är om beslutet ense. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare och kassör. Styrelsen äger att inom eller utom sig utse arbetsutskott.
Styrelsen utser inom sig de personer som var för sig eller i förening äger teckna
klubbens firma.

§13

Styrelsen handhar förvaltningen av klubbens angelägenheter. Det ankommer på
styrelsen att bland annat att:
a) förbereda de ärenden som skall avgöras av årsmötet.
b) verkställa av årsmötet fattade beslut.
c) föra noggranna räkenskaper över klubbens utgifter och inkomster och förvalta dess
tillgångar.
d) till ordinarie årsmöte avge berättelse avseende verksamheten under föregående
verksamhetsår.
e) senast den 1 februari varje år till Svenska Terrierklubbens centralstyrelse översända
ett exemplar av verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
f) avge yttrande i av Svenska Terrierklubben överlämnade ärenden.

§14

Efter beslut av klubbens årsmöte kan för främjande av klubbens verksamhet inom visst
område lokalavdelning till klubben bildas eller verksamheten till viss del uppdras åt
särskild lokal kommitté genom av styrelsen fastställd instruktion.

§15

Förslag till ändring av dessa stadgar skall före årets utgång inges till klubbens styrelse,
som däröver har att avge yttrande till årsmötet. För godkännande av förslag om
ändring av dessa stadgar erfordras beslut av minst tre fjärdedelar vid årsmötet
närvarande röstberättigade medlemmar eller vid mindre majoritet av två årsmöten
varav det ena ordinarie. ( Sådan stadgeändring skall vara godkänd av terrierfullmäktige
innan den träder i kraft ).

§16

För klubbens upplösning erfordras att beslut härom fattas av två årsmöten, varav det
senaste skall hållas tidigast två månader efter det första samt att beslutet vid vardera
av dessa möten biträds av minst tre fjärdedelar av närvarande röstberättigade
medlemmar. Ett av dessa årsmöten skall vara ordinarie årsmöte. Vid klubbens
upplösning skall dess tillgångar tillfalla Svenska Terrierklubben att disponera enligt
direktiv som beslutas vid klubbens sista årsmöte.

