
STADGAR FÖR FÖRENINGEN KATTHJÄLPEN 

   
§ 1 Föreningens namn, säte och syfte  
Föreningen Katthjälpen har sitt säte i Malmö kommun, Skåne län och är en ideell förening med 
följande syfte:  
a) Verka för god katthållning och ansvarsfullt ägarskap.  
b) Verka för att katter får ett värdigt liv utefter no-kill principen, vilket innebär att katter inte ska avlivas 
om det inte sker i samråd med veterinär och katten är obotligt sjuk eller svårt skadad och inte kommer 
kunna leva ett värdigt liv även efter veterinärvård. Vi avlivar inte en katt på grund av skygghet eller av 
ekonomiska skäl.  
c) Värna om katter som far illa.  
d) Arbeta för att kattens rättsliga och sociala status förbättras genom att informera om vikten av 
kastrering, vaccinering, ID-märkning och registrering av denna samt försäkring.  
e) Hjälpa hemlösa katter att få omsorg och omvårdnad av föreningen samt se till att kastrering, 
vaccination och ID-märkning blir utförd på katterna innan adoption för de katter som har åldern inne för 
detta i samråd med veterinär.   
f) Verka för att hemlösa katter erbjuds ett nytt hem mot underskrift av ett adoptionskontrakt, godkänt 
hembesök och mot en av styrelsen bestämd adoptionsavgift.   
g) Hjälpa ägda katter som behöver omplaceras i mån av plats mot föreningens krav innan överlåtelse.  
h) Hjälpa skygga katter till ett tryggt liv genom socialisering. 
  
  
§ 2 Medlemskap   
a) Medlem i föreningen Katthjälpen är den som har fyllt 18 år och har erlagt årlig medlemsavgift och 
som stödjer föreningens syfte.   
b) Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller motverkar dess intressen, kan uteslutas 
ur föreningen. Uteslutning gäller omedelbart efter beslut av styrelsen. Medlem som inte betalar 
fastställd medlemsavgift anses ha lämnat föreningen. Medlem som önskar utträde ur föreningen ska 
skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha lämnat föreningen. Inbetald medlemsavgift 
återbetalas ej.   
c) Medlemsavgiften beslutas av årsmötet.  
  
§ 3 Styrelsen  
a) När årsmötet inte är samlat, är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.   
b) Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter jämte lägst två och högst tre suppleanter.  
c) Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.   
d) Om ledamot önskar att avgå före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden 
t.o.m. nästa årsmöte med reservation för överlämning av uppgifter. Utträde ur styrelse ska ske 
skriftligt.  
e) Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör, var för sig.   

  
§ 4 Styrelsens uppgifter  
a) Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år på kallelse av ordförande eller av tre av styrelsens 
övriga ledamöter.   
b) Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är kallade samt minst hälften är närvarande.  
c) Vid styrelsemötet ska protokoll föras.   
d) Styrelsen ska verkställa beslut fattade av årsmötet, handha föreningens ekonomiska 
angelägenheter och föra räkenskaper samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste 
räkenskapsåret.  
e) Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.   

  
§ 5 Räkenskaper  
Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse ska 
överlämnas till föreningens revisor för granskning senast 31 januari.   

  
 
 
 



§ 6 Revisorer  
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor och om årsmötet önskar 
även en revisorssuppleant. Revisorn ska senast den 28 februari avge sin revisionsberättelse.  
  
§ 7 Kallelse till årsmöte  
a) Ordinarie årsmöte hålls årligen senast 30 april den tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig 
kallelse ska skickas till alla medlemmar senast 30 dagar före ordinarie årsmöte och senast 30 dagar 
före extra årsmöte. Deltagande och motioner ska skickas till styrelsen innan angiven tid på kallelsen. 
b) Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas på 
årsmötet om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.  
  
§ 8 Årsmöte  
Årsmötet är föreningens högst beslutande organ.   
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:   

  
1. Mötets öppnande.  
 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
 
3. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt fungera som rösträknare.  
 
4. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 
5. Fråga om mötet har blivit utlyst enligt stadgarna. 
 
6. Fastställande av dagordning.  
 
7. Redovisning: 
a) Ordförande går igenom styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.   
b) Kassören går igenom styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret.   
c) Revisorn går igenom revisionsberättelsen för verksamhets- och räkenskapsåret.   
  
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.   

  
9. Fastställande av medlemsavgifter.   
  
10. Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande 
verksamhets- och räkenskapsåret.   

  
11. Val: 
a) Ordförande i föreningen för en tid av två år.   
b) Övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två år.   
c) Revisor och eventuell revisorssuppleant för en tid av ett år.  

  
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.   
  
13. Mötet avslutas. 

  
§ 9 Extra årsmöte  
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/3 av 
föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. I begäran om extra 
årsmöte ska det framgå vad extra årsmötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden 
som angivits i kallelse behandlas.   

  
§ 10 Rösträtt  
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig. Röstning genom fullmakt kan ske med 
ett högsta antal av en fullmakt per medlem. För att få en inbjudan och därmed äga rösträtt på årsmötet 
ska medlemsavgiften vara föreningen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet.  

  



§ 11 Beslut, omröstning och beslutsmässighet   
a) Vid föreningens årsmöte sker omröstning öppet, sittande mötesordförande har utslagsröst vid lika 
röstetal. Vid personval tillämpas sluten omröstning om så begärs, lotten skiljer vid lika röstetal.   
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet 
tillsammans med eventuella fullmakter.   
b) Ledamot i styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.   

  
§ 12 Regler för ändring av stadgarna   
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 
Beslutet måste tas på två efterkommande årsmöten. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av 
medlem som styrelsen.   

  
§ 13 Upplösning av föreningen  
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om 
föreningen upplöses föreslår styrelsen vilken verksamhet med liknande syfte som föreningens 
tillgångar ska överlämnas till. Beslutet tas med hjälp av röstning av medlemmarna enligt § 11.  Vid 
föreningens upphörande kan medlem inte göra anspråk på någon del av egendomen. Innan 
föreningen kan upplösas ska fortsatt omvårdnad säkras för de katter som vid tillfället finns i 
föreningens vård.  

 


