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FIFe’s Statutter1 (STA)
Grunnet koronapandemien avviklet ikke FIFe sin årlige generalforsamling i 2020. Derfor heller ingen
endringer pr. januar 2021.
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KAPITTEL 1 – NAVN – VARIGHET – FORMÅL
§ 1.12
Klubbene og forbund av klubber, inkludert enhver klubb som i fremtiden blir medlem, eller medlem
av et medlem3, skal utgjøre et internasjonalt forbund av ubegrenset varighet.
§ 1.2
Dette forbund skal gå under navnet:
”FEDERATION INTERNATIONALE FELINE” (FIFe).
Det skal i rettslig forstand være en ideell organisasjon underlagt Storhertugdømmet Luxemburgs
sivilrettslige lovgivning, med særlig vekt på loven av 21. april 1928, og de foreliggende Statutter.
Forbundets sete skal være i Storhertugdømmet Luxemburg.
1

Statuttene tilsvarer Lovene (FIFes statutter - NRRs Gjeldende lover (GL)). FIFes lover og vedtak binder oss.
§: FIFe-språkene anvender begrepet artikkel – «article/Artikel» som tilsvarer paragraf. NRRs utgaver bruker §tegnet der FIFe bruker ”Article”. Men FIFe henviser til «articles» ved å bruke §-tegnet.
3
Det er NRR som er medlem av FIFe og som forvalter alt som er knyttet opp mot lover, regler og FIFegodkjente arrangement regulert av FIFes lov- og regelverk. De norske klubbene er medlem av
paraplyorganisasjonen NRR. En klubb er altså member of a member. I noen andre land har man bare et
forbund uten tilhørende klubber. Da vil enkeltpersoner defineres som ”member of a member”. I Norge er
NRRs GF høyeste myndighet i forhold til alle lover og regler. Mellom generalforsamlingene er det NRRs
rådsmøte og NRRs styre som er høyeste myndighet, og i denne rekkefølge. FIFes styre kan instruere NRR. På
FIFe’s hjemmeside er det fortegnelser over alle medlemmene. Med to unntak – Nederland og Østerrike – er
det bare ett FIFe-medlem i et land.
2
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§ 1.3
Forbundet skal ikke fatte vedtak som kan være skadelig for nasjonal egenart og individualitet for noen
av medlemsklubbene/-forbundene.
§ 1.4
Formålet med FIFe er å forene alle klubber, sammenslutninger og forbund av klubber som - uten
hensyn til egen nasjonalitet eller juridiske tilholdssted – er interessert i katter av vill eller domestisert
opprinnelse, enten de er stambokført eller ikke.
FIFe arbeider aktivt for katteavl og for å forbedre raser, og skal vie seg til å fremme deres velferd.
Forbundet skal særlig være opptatt av:
a) standardiseringsbestemmelser vedrørende utstillinger, dommere, utstillingstitler etc.
b) rasedefinisjoner og standardiseringer av rasestandarder.
c) godkjenning og harmonisering av hovedstambøkene (LO)4 og kontrollstambøkene (RIEX) 5 i
hvert enkelt land, for å prøve å opprette et ensartet register innenfor hver av de forannevnte
typene stambøker i hvert land.
FIFe har rett til å
kontrollere slike register uten at dette kan regnes som et inngrep i det enkelte medlems
uavhengighet.
d) opprettelsen og reguleringen av et internasjonalt stamnavnregister.
e) utstedelse av en oppdatert liste over dommere autorisert av FIFe.
f) utstedelse av enhver påkrevd autorisasjon eller tillatelse til å avholde nasjonale og
internasjonale utstillinger.
Listen ovenfor er ikke utfyllende, og FIFe har myndighet til å gripe inn i enhver aktivitet som har
forbindelse med katter av domestisert opprinnelse, enten de er stambokført eller ikke.

KAPITTEL 2 – OPPTAK – UTMELDELSE – EKSKLUSJON
§ 2.1
Minimumsantall medlemmer er satt til tre. Medlemmene som grunnla FIFe var: ”Koninklijke
Kattenvereniging van Vlandern”, Belgia. ”Fédération Féline Française”, Frankrike og ”Società Felina
Italiana”, Italia.
Bare ett medlem per land kan tas opp i overensstemmelse med det som gjelder nå og de etablerte
rettigheter som løpende gjelder medlemmer som kommer fra samme land 6.

4

LO er forkortelse for det franske “Livre d’Origine” – ”opphavsboken”, på norsk kalt ”hovedstambok”.
Stamtavlene er enkeltelementene i Stamboken, en utskrift av data for en individuell katt (jf. OR § 4).
5 RIEX er forkortelse for Registre Initial et Expérimental (initial = førstegangs-). RIEX er altså det registeret
som brukes ved førstegangsregistrering av en katt (f.eks. novisegodkjent katt), og når det eksperimenteres, for
eksempel ved rasekryssing. RIEX forkortes også RX i enkelte sammenhenger.
6 Merk at det i Nederland og Østerrike er to FIFe-medlemmer. Det er NRR som er det norske FIFe-medlemmet.
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§ 2.2
Alle beslutninger i FIFe er bindende for medlemsklubbene7 og medlemmene av disse.

§ 2.3
Alle medlemmer av FIFe må i sine lover og regler ha en klausul som binder medlemmene til
beslutninger tatt av FIFe.

§ 2.4
For å bli medlem av FIFe må kandidaten sende en skriftlig søknad til generalsekretærens kontor.
Søknaden må inneholde nøyaktig informasjon om kandidaten, særlig om bestemmelser og
restriksjoner, en liste over styremedlemmer og komitémedlemmer. I tillegg skal søknaden inneholde
en betingelsesløs godkjenning av FIFe’s bestemmelser og restriksjoner.
Kandidaten må ha en anbefaling fra en mentor8 som er et FIFe-medlem. Hvis søknaden er fullstendig,
forelegges den for den neste generalforsamling.
Dersom generalforsamlingen godkjenner opptaket, har kandidaten en prøveperiode på tre (3) år. I
denne perioden har kandidaten de samme rettigheter som et ordinært medlem med unntak av
stemmerett.
Mentoren er ansvarlig for at kandidaten betaler sine avgifter til FIFe.
Ikke noe medlem kan være garantist for mer enn én medlemskapskandidat til FIFe.
§ 2.5
Når prøveperioden er over, vil mentoren sende saken over til neste generalforsamling.
Generalforsamlingen bestemmer da, under hensyntagen til hva mentoren har ment, uten å måtte gi en
begrunnelse, om kandidaten skal opptas eller avvises. Prøveperioden kan etter forslag fra mentoren
utvides med ett år til.
Forslag til opptak er bare gyldig dersom det blir støttet av ¾ av de tilstedeværende medlemmene.
Når generalforsamlingen har gitt fullt medlemskap til prøvemedlemmet, forplikter medlemmet seg til
å respektere og overholde FIFe’s formål, hensikter og prinsipper og til ikke å skade FIFe ved skriftlige
eller muntlige uttalelser eller gjennom handling.
§ 2.6
Medlemmer av FIFe er pålagt å forby sine medlemmer å:
• delta, direkte eller indirekte, på utstillinger organisert av forbund som ikke inngår i FIFe,
unntatt deltakelse på utstillinger nevnt i FIFe’s utstillingsreglement § 8.2.
• være aktivt involvert som funksjonær eller dommer i forbund som ikke inngår i FIFe.
Spesielle unntak kan innvilges av FIFe’s styre.
§ 2.7
Medlemmer av FIFe kan bare oppta som individuelle medlemmer:
• personer som bor i sitt eget land.
• personer som midlertidig bor utenfor sitt eget land.
7

Med klubb menes i denne sammenheng også et forbund som NRR. Hver enkelt norsk klubb er medlem av
FIFe-medlemmet NRR.
8 Med mentor menes veileder/fadder. Mentoren skal stå i kontakt med et frivillig tildelt prøvemedlem for å veilede og hjelpe

vedkommende i prøveperioden samt vurdere hvordan prøvemedlemmet utvikler seg – og gi råd på veien mot et evt.
medlemskap.

STA 21– per 1. januar 2021
Side 4 av 11

Dersom medlemmer av FIFe ønsker å oppta som individuelle medlemmer personer som bor utenlands,
må man følge prosedyren9 som beskrevet i FIFe’s Generelle regler § 2.5.
§ 2.8
Medlemskap i FIFe skal avsluttes:
a.

ved oppsigelse sendt generalsekretærens FIFe-kontor i rekommandert brev minst seks
måneder i forveien og før regnskapsårets avslutning.

b.

ved eksklusjon grunnet alvorlige brudd – særlig ved å overse lovene og reglene, og ved å
nekte å betale avgifter etc.

Eksklusjonsgrunnlaget vil bli sjekket grundig, og dernest foreslått av styret til neste
generalforsamling som bestemmer med ¾ flertall av de tilstedeværende medlemmene.
Når vedtaket foreligger, trer det umiddelbart i kraft, og det er ugjenkallelig. Imidlertid kan
gjennomgripende strukturendringer hos et medlem ekskludert på denne måte, berettige at styret
der kan søke om medlemskap på nytt.

KAPITTEL 3 – ADMINISTRASJON
§ 3.1
FIFe’s administrative organer er:





generalforsamlingen av medlemmer
styret
komitéene
revisorene

KAPITTEL 4 – GENERALFORSAMLINGEN
§ 4.1
Generalforsamlingen er FIFe’s høyeste myndighet.
Den skal bestå av delegater fra medlemslandene.
Hvert medlem kan være representert med én delegat med stemmerett.
En delegat med stemmerett kan bare representere ett medlem.
I tillegg til en delegat med stemmerett, kan hvert medlem ha en person til med rådgivende myndighet.
Ved stemmelikhet skal presidentens stemme være avgjørende.

§ 4.2
Generalforsamlingens oppgaver vil være:

9

-

å velge medlemmer til styret, komitéene og revisorer.

-

å godkjenne eller forkaste det årlige budsjett og regnskap. Godkjenning av årsregnskapet skal
inneholde ansvarsfrihet for kassereren.

-

å ta stilling til nye medlemskandidater.

Se på FIFes hjemmeside Rules &Forms nederst under Miscellaneous: http://fifeweb.org/wp/lib/lib_current.php
Medlemslands plikt til å respektere andre forbunds eksklusjon av egne medlemmer ble innskjerpet under FIFes
GF 2017.
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-

å vedta om et medlem skal ekskluderes ifølge § 2.8.

-

å evaluere styrets ledelse og gi ansvarsfrihet til styret.

Enn videre skal generalforsamlingen ha alle andre rettigheter gitt i FIFe’s Statutter, såfremt de ikke
uttrykkelig er overlatt til et annet administrativt organ.

§ 4.3
Generalforsamlingen skal møtes minst én gang hvert år.
Presidenten skal innkalle til en ordinær generalforsamling, eller til en ekstraordinær generalforsamling
etter ønske fra en femtedel av FIFe’s medlemmer.

§ 4.4
For at vedtakene skal være gyldige, må minst halvparten av FIFe’s medlemmer være til stede på
generalforsamlingen.

§ 4.5
Et flertallsvedtak på generalforsamlingen kan oppnås på følgende måter, i alle tilfeller basert på et
flertall av de medlemmene som er til stede eller representert via fullmakt:
a) Absolutt flertall – kandidaten eller forslaget oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer.
b) Kvalifisert eller ¾ flertall – som er nødvendig i saker om opptak, eksklusjon eller endring av
FIFe’s Statutter.
Generalforsamlingens vedtak er bare gyldige og bindende når de er vedtatt med et absolutt flertall
blant de tilstedeværende eller representerte. Ved personvalg, forutsatt at det er mer enn en kandidat, er
det fra fjerde valgrunde tilstrekkelig med simpelt flertall.

Delegatene skal stemme ved håndsopprekning; hvis en delegat ønsker det, skal det være
hemmelig avstemning.
§ 4.6
Generalforsamlingen ledes av FIFe’s president som er bemyndiget til å overlate ledelsen til en
ordstyrer for det enkelte møte. Møtereferatet føres av generalsekretæren eller av en stedfortreder som
skal forelegge referatet til godkjenning av tre personer som har deltatt på møtet, de såkalte
protokollkontrollørene. Disse kontrollerer den engelske, franske og tyske versjonen av protokollen.
Alle de tre språkversjonene av protokollen signeres deretter av ordstyrer.

§ 4.7
FIFe’s medlemmer innkalles nitti (90) dager før generalforsamlingen skal avholdes10. De kan sende
forslagene sine til generalsekretæren seksti (60) dager før generalforsamlingen.
Fremgangsmåten for å sende forslag til endring av FIFe’s Statutter er omtalt i § 11.1.
De skal også motta agendaen trettifem (35) dager før generalforsamlingen avholdes, og den skal
inneholde alle forslagene11 fra medlemmene.
Medlemmene skal informeres om vedtakene fattet av generalforsamlingen gjennom referatet som skal
inneholde alle vedtak og beslutninger, og som skal være sendt ut innen en nærmere bestemt tidsfrist.

10
11

Se GR § 4.9: Innkalling pr. epost.
Se GR § 4.6: Antall forslag.
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§ 4.8
Det kan ikke fattes vedtak i saker som ikke er med i agendaen, hvis ikke generalforsamlingen, etter
forslag fra ordstyrer, bestemmer noe annet ved avstemning. Forslag skal være skrevet på fransk, tysk
og engelsk.

§ 4.9
Et medlem som ikke kan delta på generalforsamlingen kan la seg representere ved et annet medlem.
Det er ikke tillatt for noe medlem å representere mer enn ett annet medlem.
Det er ikke tillatt for noe medlem å la seg representere på to etterfølgende generalforsamlinger.

§ 4.10
Møtene under generalforsamlingen er åpne for alle FIFe-medlemmenes enkeltmedlemmer.
Generalforsamlingen kan likevel erklære møtet for lukket for slike medlemmer i tilfeller der spesielle
saker skal diskuteres.

KAPITTEL 5 – STYRET
§ 5.1
Styret skal velges av Generalforsamlingen.
Kun medlemmer i klubber som er FIFe-medlemmer kan velges inn i FIFe’s styre.
Styret skal bestå av en:
-

president
visepresident
generalsekretær
kasserer
visesekretær
visekasserer

Alle de 6 styremedlemmene har stemmerett i styret.
Styret er ansvarlig for å iverksette vedtak fattet på generalforsamlingen og for å ta seg av de daglige
gjøremål.
Styret er ansvarlig for å administrere FIFe.
Styret skal etter tilråding fra Disiplinærkomitéen ta alle avgjørelser i disiplinærsaker.
a)

b)
c)

d)
e)
f)

Presidenten følger i alle sammenhenger med i FIFe’s aktiviteter. Han påser at lover og regler
følges; han leder styremøtene og generalforsamlingen, hvis han ikke velger å delegere sin
myndighet i samsvar med § 4.6.
Visepresidenten utfører presidentens plikter under dennes fravær.
Generalsekretæren forestår den daglige drift under presidentens ledelse. Han er ansvarlig for
møtereferater, for å videreformidle, forslag og møteinnkallinger, og for å oppdatere
standarder og regler i etterkant av generalforsamlingen. Disse oppdaterte standarder og regler
skal deretter sendes til de relevante komitéene for bekreftelse. All korrespondanse til og fra
styret skal gå gjennom generalsekretæren.
Kassereren har ansvaret for å forvalte kassen, innkassere kontingenter og alle avgifter og
gebyrer, foreta utbetalinger, føre regnskapet og å legge frem det årlige regnskapet.
Visesekretæren og visekassereren skal i alle henseender assistere generalsekretæren og
kassereren i deres arbeid.
Visesekretæren resp. visekassereren fullfører sekretærens resp. kassererens arbeidsoppgaver
ved dennes fravær (→ § 5.1 b)
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§ 5.2
FIFe er bundet av felles signatur fra to av styremedlemmene, hvorav den ene underskriften skal være
presidentens eller visepresidentens.

§ 5.3
Styrets medlemmer velges for 3 år om gangen.
1/3 av styremedlemmene skal være på valg hvert år.
Avtroppende styremedlemmer kan stille til gjenvalg.
Hvis et styremedlem ikke er i stand til å utføre sine oppgaver på grunn av fratreden, sykdom etc., har
styret fullmakt til å utnevne en stedfortreder for den gjenstående del av valgperioden. Valgperioden
utløper automatisk på den neste generalforsamlingen, der den ledige styreplassen besettes via ordinært
valg.

§ 5.4
Styret skal gjøre alle valg og eventuelle ubesatte verv kjent for alle medlemmene. Navn på kandidater
til valget må være styret i hende senest seksti (60) dager før generalforsamlingen finner sted.
Navnene på alle kandidatene skal være ført opp på agendaen. Ingen andre kandidater er valgbare.

§ 5.5
I prinsippet skal alle verv være ulønnet. Styremedlemmer skal imidlertid få refundert reise- og
oppholdsutgifter og faktiske utgifter.
Generalsekretæren utbetales et månedlig salær. Anvisningsmåte og størrelse avgjøres av
generalforsamlingen etter anbefaling fra styret.
Et beløp skal avsettes til dekning av kostnader i komitéene og for andre offisielt valgte. Beløpets
størrelse avgjøres årlig av generalforsamlingen.
Siste ledd slettet

KAPITTEL 6 – KOMITÉENE12
§ 6.1
Komitéene skal bestå av personer utvalgt på grunn av sin dyktighet og valgt av generalforsamlingen
for en periode på 3 år.
Disse personene må være medlemmer av et FIFe-medlem.
Medlemmene i de ulike komitéene skal velge én person som ansvarlig for komitéen.
Komitéene må møte før hver generalforsamling og må legge frem en skriftlig årsrapport til
generalforsamlingen inneholdende resultatene av komitéens arbeid.
Hvis et komitémedlem ikke er i stand til å utføre sine oppgaver på grunn av fratreden, sykdom etc.,
skal en erstatter velges for den gjenstående perioden av vervet på den følgende generalforsamlingen.
Siste ledd slettet.

12

BC: Breed Council (se eget regelverk). BRC: Breeding&Registration Commission. DC: Disciplinary
Commission. HWC: Health&Welfare Commission. JSC: Judges&Standard Commission. SC: Show
Commission.
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§ 6.2
1. Oppdretts- og registreringskomitéen er ansvarlig for:
-

de relevante reglene i FIFe’s oppdretts- og registreringsreglement.

-

å forsøke å standardisere reglene som berører stambokføringen i samsvar med eksisterende
standarder og regler.

Komitéen skal bestå av tre (3) medlemmer - hvorav alle skal ha ført stamboken for sitt forbund i
minimum tre år, og ha drevet oppdrett i minimum tre år.
2. Dommer- og Standardkomitéen er ansvarlig for:
- å studere godkjenningsgrunnlaget for nye raser og fastsette en standard som kan anvendes på
disse nye rasene.
- å endre standarden for allerede godkjente raser.
- å håndheve reglene for dommere, dommerelever og assistenter.
- et utdanningssystem for dommerelever og videreutdanning av eksisterende dommere.
Komitéen skal bestå av seks (6) medlemmer. Hver FIFe-kategori skal være representert med minst
to (2) medlemmer som er internasjonale dommere kvalifisert i kategorien.
3. Utstillingskomitéen er ansvarlig for:
- utstillingskonsept og de nødvendige tilpasninger som sikrer en effektiv organisering av slike
utstillinger.
- at utstillingsreglementet overholdes.
Komitéen skal bestå av fem (5) medlemmer som må ha organisert utstillinger, om mulig fra fem (5)
forskjellige land.
4. Disiplinærkomitéen:
- skal bestå av fem (5) medlemmer hvorav ingen kan være medlem av styret.
- skal i alle saker gi styret sine anbefalinger.
5.
-

Helse- og velferdskomitéen er ansvarlig for:
de relevante reglene i FIFe’s oppdretts- og registreringsreglement.
å representere FIFe i alle saker som vedrører kattens helse og velferd.
å være opptatt av å samle inn informasjon som angår kattens helse og velferd, og
videreformidle13 den når medlemmer ber om det.
å være et bindeledd mellom Dommer- og Standardkomitéen og Oppdretts- og
registreringskomitéen, i saker som angår kattens helse og velferd.

Komitéen skal bestå av tre (3) medlemmer som må være i stand til og villig til å kontakte
forskningsinstitutter, nasjonale og lokale offisielle organer så vel som med oppdrettere for å innhente
informasjon og siden bearbeide denne informasjonen.

13

Se § 3.6.1 i FIFes OR.
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§ 6.3
De ovennevnte komitéene (Dommer- og standard-, Oppdretts- og registrerings-, Utstillings-,
Disiplinær- og Helse- og velferdskomitéen) skal fritt kunne gi uttrykk for sine meninger. De må
fremlegge sine resultater til styret som vil presentere resultatene for neste generalforsamling.
Korrespondanse til styret eller til de forskjellige komitéene må være på ett av de tre offisielle språk, og
skal sendes sammen med et følgebrev til generalsekretæren som besørger videresending til den
aktuelle komité. Korrespondanse sendt direkte fra et medlems medlemmer14 aksepteres ikke.

KAPITTEL 7 – REVISORER
§ 7.1
To revisorer og to assistenter, valgt på generalforsamlingen for tre år av gangen, reviderer FIFe’s
regnskaper og forbereder en revisjonsrapport til generalforsamlingen.
De kan ikke være medlemmer av noe annet offisielt organ i FIFe.
Revisorene har til enhver tid rett til innsyn i alle regnskaper og andre dokumenter som FIFe’s kasserer
til enhver tid har.

KAPITTEL 8 – DISIPLINÆRE REAKSJONER
§ 8.1
Styret kan etter anbefaling fra Disiplinærkomitéen iverksette følgende disiplinære reaksjoner:
- pålegg om å følge reglene
- reprimande
- bøter
- midlertidig suspensjon fra alle eller fra spesielle aktiviteter.
Bare generalforsamlingen kan ekskludere et medlem (FIFe’s § 2.8).
§ 8.2
Etter anbefaling fra Disiplinærkomitéen kan FIFe’s styre iverksette disiplinære reaksjoner mot ethvert
medlem av FIFe, eller mot enhver person valgt av FIFe til å inneha visse verv, og imot enhver
dommer.
Medlemmet eller enkeltpersonen dette angår, har rett til å innkalles for å bli hørt.
Ethvert medlem eller enhver enkeltperson som utsettes for en disiplinær reaksjon, kan anke til
Generalforsamlingen. Denne anken sendes FIFe’s styre innen tretti (30) dager etter at beslutningen er
mottatt. En slik beslutning skal inneholde informasjon om ankeprosedyrer og tidsfrist.
Iverksettelsen av en beslutning som er anket, skal utsettes.
§ 8.3
Vedtak som inneholder en begrunnelse, skal sendes det aktuelle medlem i rekommandert brev.
Disiplinære vedtak kan bli gjort kjent for FIFe-medlemmene.

14

Dette innebærer at en NRR-klubb ikke kan henvende seg direkte til FIFe. Det kan heller ikke individuelle
medlemmer.
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KAPITTEL 9 – FIFe’s ØKONOMISKE TILGANGER
§ 9.1
FIFe’s økonomiske tilganger skal bestå av:
årlig kontingent betalt av klubber eller forbund av klubber
avgift for stamnavnregistreringer
avgift for dommereksamen
avgift for nasjonale eller internasjonale utstillinger
avgift for IC-kokarder, IP-kokarder, GIC- og GIP-titler etc.
gaver, donasjoner og enhver annen økonomisk tilgang FIFe kan ha inntekter
av.
Generalforsamlingen fastsetter hvert år størrelsen på de aktuelle avgifter og gebyrer i Euro.

§ 9.2
Ethvert medlem skal forsyne kassereren med den nødvendige informasjon for å fastsette beløpet som
skal betales som avgifter og gebyrer.
Alle krav om betaling, utsendt av kassereren innen 31. mars hvert år, så vel som årlig gebyrer, skal
være betalt innen 30. april. Et medlem som ikke har oppfylt sine økonomiske forpliktelser innen denne
dato, mister stemmeretten.
Styret kan på forespørsel gjøre unntak for medlemmer som har godtakbare problemer med å innfri sine
økonomiske forpliktelser.
§ 9.3
FIFe svarer bare for en gjeld som ikke overstiger nettoformuen.

§ 9.4
Medlemmer som har forlatt FIFe eller som er blitt ekskludert fra FIFe, har ingen rett til noe av
forbundets aktiva.
Maksimumsbeløpet for gebyrer og andre innbetalinger et medlem må svare for til FIFe i det enkelte år,
er 50 000 Euro.

KAPITTEL 10 – REGNSKAP og BUDSJETT
§ 10.1
Regnskapsåret begynner den 1. januar hvert år og ender 31. desember samme år.
§ 10.2
Balansen og driftsregnskapet skal fremlegges for generalforsamlingen. Derfor skal kassereren trettifem
(35) dager før generalforsamlingen forsyne medlemmene med en kopi av årsregnskapet og balansen
for det foregående år.

KAPITTEL 11 – ENDRING AV STATUTTENE
§ 11.1
Forslag til endring av FIFe’s Statutter må sendes styret seksti (60) dager før FIFe’s generalforsamling.
Styret skal fremlegge endringsforslaget for generalforsamlingen sammen med sin mening om det. Alle
endringer av FIFe’s Statutter må vedtas med ¾ flertall av de avgitte stemmer.
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KAPITTEL 12 – OPPLØSNING AV FORBUNDET
§ 12.1
Generalforsamlingen har myndighet til å fatte vedtak om oppløsning av FIFe. Dersom en slik
generalforsamling ikke har tilstrekkelig antall tilstedeværende, skal ordstyreren innkalle til en
ekstraordinær generalforsamling.
Oppløsning av FIFe erklæres deretter dersom et simpelt flertall vedtar dette, og det er heller ikke et
krav til antall tilstedeværende.
Ved en oppløsning er generalforsamlingen bemyndiget til å disponere forbundets aktiva.

KAPITTEL 13 – DIVERSE
§ 13.1
Generalforsamlingen kan vedta generelle regler som ikke under noen omstendighet må stå i
motsetning til eller avvike fra gjeldende Statutter.
§ 13.2
FIFe’s offisielle språk skal være fransk, tysk og engelsk.
§ 13.3
En trespråklig kopi av FIFe’s Statutter skal oppbevares ved FIFe’s sete.

