
Stadgar 
För Rexklubben 



Förslag till  

Stadgar  

för 

Rexklubben 
 

Rexklubben är en specialförening under Riksförbundet. 

 

§1 

Föreningens mål 

 * Att bevara samt öka intresset för raserna Rex och Liten rex. 

 * Att bistå de som är intresserade av raserna samt hållande, 

  uppfödning eller utställning av dessa. 

 * Att främja, uppmuntra samt stimulera avel, utställning och  

  fortsatt god utveckling av raserna i Norden. 

 * Att uppmuntra till utställning, seminarier samt kursverk- 

  samhet om raserna.  

 * Att främja och ta tillvara medlemmarnas gemensamma 

  intresse i raserna.  

§2 

Föreningens verksamhet 

 * Föreningen arbetar utifrån Riksförbundets stadgar.  

 * Bedriva kursverksamhet för medlemmar, uppfödare och  

  intressenter av raserna Rex och Liten rex.  

 * Arrangera Klubbmästerskap och liknande.  

 * Bedriva informationsverksamhet i samband med utställningar. 

 * Skänka specialpriser till utställningar för att främja raserna och 

  uppmuntra föreningens medlemmar.  

 * Planera samt genomföra de av medlemmarna, i samband med 

  årsmöte, föreslagna och beslutade aktiviteter.  

 

     

  

 

 



§3 

Medlemskap & medlemsavgift 

 Medlemskap är öppet för alla som är medlemmar i Riksförbundet. 

    Föreningens medlemsavgift är enhetlig, det vill säga att senior 

 och junior erlägger samma medlemsavgift.  

    Familjemedlemskap omfattar flera personer boende på samma 

 adress. En av personerna betalar full avgift och övriga familjeavgift. 

    Medlemsavgiften, vars storlek bestäms vid årsmötet, gäller per  

 kalenderår. Medlemsavgift erlagd under perioden 1 november -  

 31 december gäller även som avgift för påföljande år.  

    Ny medlem betalar vid inträde i föreningen.  

§4 

Medlemskap upphör 

 Medlemskap upphör automatiskt då medlem ej längre betalar 

 fastställd medlemsavgift eller ej längre är medlem i Riksförbundet. 

    Medlem som blivit avstängd eller uteslutits från Riksförbundet blir 

 automatiskt avstängd eller utesluten från föreningen. 

    Medlem som motarbetar föreningen eller vägrar följa dess stadgar och  

 beslut kan varnas, bli avstängd eller uteslutas. Avstängning kan omfatta 

 en viss tid. 

    Beslut om varning, avstängning eller uteslutning fattas av föreningens 

 styrelse. Medlemmen skall före beslut beretts tilfälle att yttra sig. 

    Utesluten medlem har besvarsrätt inför föreningens styrelse. 

    Medlem som uträtt eller uteslutits ur föreningen har ingen rätt att återfå  

 erlagda avgifter.  

§5 

Verksamhetsår 

 Årsmöte skall avhållas före juli månads utgång.  

    Revisionen skall vara styrelsen tillhanda före mars månads utgång.  

§6 

Ändring av stadgar 

 Ändring av föreningens stadgar beslutas av föreningens årsmöte. 



§7 

Övrigt 

 Föreningen följer för övrigt bestämmelserna i stadgarna från Riksförbundet 

 kring specialföreningar rörande §3 Styrelsen, §4 Sammanträden och ansvar, 

 §6 Föreningsmöten, §7 Rösträtt och §9 Föreningens upplösning. 


