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FIFe’s generelle regler (GR)
Vedtak fattet på generalforsamlinger og som ikke faller inn under det øvrige regelverket.
Ingen endringer vedtatt av FIFe’s GF 2021.
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Kapittel 1
Navn – Varighet – Sete - Formål
§ 1.1
Navn (logo) må stå i kataloger, på stamtavler og sertifikater 1. (→ § 13.4.)
Kapittel 2
Opptak – Utmeldelse – Eksklusjon
§ 2.1
Når nye medlemmer tas opp, kreves det at deres vedtatte statutter – som fremlegges for godkjennelse –
skal inneholde en paragraf om at ”det ikke er tillatt å selge eller overdra
katter som er registrert i FIFe, til dyreforretninger eller lignende institusjoner eller
organisasjoner, og heller ikke til noen form for eksperimentell forskning eller testing. Det er heller
ikke tillatt for medlemmer av en FIFe-klubb å tilby eller å handle med katter eller tjenester slik som
for eksempel avlshanntjenester på auksjoner eller under lignende forhold, det være seg elektronisk
eller som virkelige hendelser”.
§ 2.2
FIFe-medlemmer som i sitt vedtatte lovverk ikke har en paragraf om at
- ”det ikke er tillatt å selge eller overdra katter som er registrert i FIFe, til dyreforretninger eller
lignende institusjoner eller organisasjoner, og heller ikke til noen form for eksperimentell
forskning eller testing
- det heller ikke er tillatt for medlemmer av en FIFe-klubb å tilby eller å handle med katter eller
tjenester slik som for eksempel avlshanntjenester på auksjoner eller under lignende forhold,
det være seg elektronisk eller som virkelige hendelser,”
bes inkludere denne i sine lover i overensstemmelse med sin nasjonale lovgivning. (→ GL § 5 c og d.)2
1

Dette vil i praksis si alle bedømmelsessedler under en norsk utstilling. Lages det egne diplomer/sertifikater, skal
de ha FIFes logo.
2

Det er NRR som er det norske FIFe-medlemmet. Jf. STA §§ 1.1 og 2.1.
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§ 2.3
Prøvemedlemskap
En søknad om fullt medlemskap kan fremmes maksimum tre år etter at godkjent status som
prøvemedlem ble innvilget. I tillegg til de allerede gjeldende betingelser må følgende forpliktelser
være oppfylt i prøveperioden:
a) Ha opprettholdt et korrekt register over de forskjellige raser.
b) Ha avholdt minst én internasjonal utstilling årlig under overvåkning og i henhold til regler.
c) Ha et finansielt grunnlag som er sunt nok til å få innvilget medlemskap. Regnskapene skal
gjennomgås av FIFe i forkant av søknaden.
d) Være villig til å samarbeide med eller inkludere andre klubber med samme mål 3.
§ 2.4
Et medlem som ønsker å fungere som mentor 4, skal ha vært fullverdig medlem i FIFe i minst ti (10)
år. Følgende plikter og rettigheter påligger den som påtar seg å være mentor for en klubb/forbund som
innehar/innvilges prøvemedlemskap:
a) Mentoren skal forsikre seg om at minst én av dommerne på alle utstillinger som
prøvemedlemmet arrangerer enten er medlem av styre, dommer- eller utstillingskomité, og at
den dommeren har rett til å kontrollere alt papirarbeid som relaterer seg til utstillingen, selv
om det innebærer at dommeren må ankomme tidligere enn normalt hvis det viser seg
nødvendig. Denne dommeren er så forpliktet til å sende en detaljert rapport om utstillingen og
eventuelle anbefalinger til utstillingskomité, mentormedlemmet og styre.
b) Mentoren skal overvåke prøvemedlemmets aktiviteter og om nødvendig gripe inn og gi råd.
c) Hvis det blir nødvendig for mentoren å reise til prøvemedlemmet for å gi råd, skal
ansvarsforholdet når det gjelder reiseutgiftene klarlegges på forhånd.
d) Mentoren skal sende en skriftlig rapport om prøvemedlemmet til generalforsamling hvert år.
Denne rapporten skal sendes 60 dager før generalforsamlingen til generalsekretæren og skal
sendes til alle medlemmer sammen med dagsorden for generalforsamlingen. Mentoren må
være villig til å assistere prøvemedlemmet med å arrangere seminar for alle medlemmer av
prøvemedlemmet.
e) Mentoren har rett til å trekke tilbake sitt mentorskap hvis han ikke er fornøyd med utviklingen
hos prøvemedlemmet. Mentoren må bekjentgjøre sin beslutning på generalforsamlingen og
begrunne hvorfor han har trukket seg.
f) Mentoren skal forsikre seg om at registeret over de ulike raser (stamboken) holdes i
overensstemmelse med Oppdretts- og registreringsreglement. Om nødvendig kan mentoren
tilkalle assistanse fra oppdretts- og registreringskomité for å foreta en nødvendig inspeksjon
og gi råd til mentoren. Det skal på forhånd avklares hvem som skal bære kostnadene for slik
assistanse.
§ 2.5
Et FIFe-medlem kan ved å følge prosedyren for endring av medlemskap 5 godkjenne opptak av
individuelle medlemmer fra et annet land enten det er eller ikke er et FIFe-medlem der.

3

Det tenkes her på andre klubber i samme land.
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.
4

5

FIFes regler om dette står på FIFes hjemmeside, nederst under Rules & Forms - punkt Miscellaneous:
http://fifeweb.org/wp/lib/lib_current.php
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Det nye FIFe-medlemmet må alltid kontakte det nåværende FIFe-medlemmet for å få en bekreftelse
vedr. ikke-medlemskapsstatus eller medlemskapsstatus.
I begge tilfeller må det nåværende FIFe-medlem bekrefte innen én måned etter forespørsel hvorvidt
søkeren omfattes av administrative eller disiplinære saksforhold.
Det nye FIFe-medlemmet informerer det nåværende FIFe-medlemmet og FIFe’s styre om søknaden
godtas eller ikke.
Hvis det opprinnelige FIFe-medlemmet 6 ikke godkjenner søknaden, kan det nye FIFe-medlemmet
sende denne søknaden til FIFes styre for vurdering. (→ denne §, neste ledd.)
Enhver eksisterende sanksjon det nåværende FIFe-medlem har vedtatt mot et individuelt medlem, må
respekteres av det nye FIFe-medlemmet. Dersom det nye FIFe-medlemmet ikke er enig, må det sende
en henvendelse til FIFe’s styre for å få søknaden vurdert der.
§ 2.6
Når medlemmers lovverk kreves fremlagt, må slike dokumenter være originaler eller attesterte kopier.
§ 2.7 7
Et FIFe-medlem må fremlegge statistiske data som viser antall oppdrettede og registrerte resp.
importerte og registrerte katter i medlemmets stambok oppdelt etter raser.
Disse statistikkene skal gjenspeile det foregående år, og må sendes generalsekretæren innen utgangen
av januar.
Oppdretts- og registreringskomitéen skal oversende Generalforsamlingen en rapport som viser katter
og raser oppdrettet i FIFe og dets medlemmer basert på de mottatte statistikkene.

Kapittel 3
Administrasjon
§ 3.1
Presidenten i FIFe og lederne av FIFe’s komitéer skal innkalle sine medlemmer minst 14 dager forut
for hvert møte.
§ 3.2
Alle offisielle dokumenter og regler, dvs. komplette standarder, reglement for assistenter, elever og
dommere, utstillingsreglement, EMS-liste, adresseliste til dommere, FIFe-medlemmer/-komitéer, en
fullstendig samling med alle dommerspørsmål til eksamen, utstillingsliste osv., skal besørges som
elektroniske data [utgått tekst] fra FIFe eller dets autoriserte komitéer/arbeidsgrupper/personer, på alle
tre FIFe-språkene, til hvert FIFe-medlem på forespørsel og uten kostnad.
§ 3.3
a) Alle skriftlige henvendelser fra styret, inklusive faks, e-post og/eller styrereferat, kan gjøres på
engelsk.
b) Kommunikasjon til styret kan skje på ett av de tre offisielle språkene.
c) Reglene som berører språk ved eksamener og dommerbedømmelser forblir uforandret.
d) Generalforsamlingen skal avholdes i de tre offisielle språkene og med simultanoversettelse.
Forslag til generalforsamlingen skal sendes på alle tre språk.
e) Rasestandardene skal foreligge i de tre offisielle språkene.

6

Det forbund der personen egentlig har hatt sitt medlemskap når søknad om opptak i nytt forbund sendes.
Dataene skal være anonyme, og bare vise tallenes tale. Det vises til referatet og generalsekretærens
presiseringer rundt bruken av opplysningene.
7
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Kapittel 4
Generalforsamlingen
§ 4.1
På generalforsamling har styremedlemmer anledning til å uttale seg om alle FIFe-medlemmenes
forslag.
§ 4.2
Generalsekretæren må sende ut referatet fra hver generalforsamling innen 4 måneder etter
generalforsamlingen. Referatet skal også opplyse om hvor hvert GF-vedtak skal plasseres i lover og
regler.

Referatet fra årlige generalforsamling inneholder alle forslag som har vært oversendt med godkjent
ordlyd uavhengig av om forslaget ble vedtatt eller nedstemt. Det vil ikke bli noen diskusjon om
forslagene med mindre dette blir uttrykkelig forlangt av den part som la frem forslaget.
Generalforsamlingsreferatet blir gjort tilgjengelig på fransk, tysk og engelsk.
Denne regel gjelder fra 28.05.2004.
§ 4.3
Kontrollørene 8 må ferdigstille sin gjennomgåelse av generalforsamlingsreferatet og gi råd til
generalsekretæren innen 3 uker etter mottagelsen av referatet.
§ 4.4
Tilføyelser fra komitéer til regler, standarder og andre offisielle dokumenter, må være
generalsekretærens kontor i hende innen 4 – fire – uker etter generalforsamlingen.
§ 4.5
Utgiftene til leie av møterom, generalforsamlingssal og simultanoversettere skal bæres av FIFe. FIFe
er ansvarlig for å organisere generalforsamlingen.
§ 4.6
Hvert medlem kan sende maksimum 3 forslag pr. år til generalforsamlingen.
Styret kan, i likhet med hver enkelt komité, fremme maksimum ti (10) forslag til generalforsamlingen
hvert år.
Unntak fra dette kan gis av styret, forutsatt at forslaget er godt begrunnet.
§ 4.7
Forslag som er avvist/nedstemt kan ikke fremmes igjen før etter 2 år.

§ 4.8
Det er ikke tillatt å endre innholdet i et forslag før, i løpet av eller på generalforsamlingen. Forslaget
kan bare bli reformulert dersom meningen forblir den samme, eller dersom oversettelsen til et språk
(engelsk, tysk, fransk) ikke er korrekt.
§ 4.9
(→ STA § 4.7.)
FIFes medlemmer innkalles per e-post til å delta på generalforsamlingen, og mottatt bekreftelse vil bli
sendt. De kan sende forslagene sine per e-post, og få bekreftet at de er mottatt. Forslagene skal sendes
8

Personer valgt av GF for å kontrollere de tre språkversjonene i forhold til vedtakene og språkføringen. Det
velges én for hver språkversjon. Disse personene velges blant delegatene og kan sammenlignes med
protokollunderskrivere med et utvidet ansvar.
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i et redigerbart elektronisk format til Generalsekretæren som innlemmer dem inn i en dagsorden.
De skal motta dagsorden per e-post, og den skal inneholde alle forslagene fra medlemmene.
Medlemmer som ønsker å motta agendaen som vanlig post, må sende en skriftlig forespørsel om dette
til FIFes kontor. En slik forespørsel vil bli respektert inntil den er formelt opphevet.

Alle saker som ønskes satt på generalforsamlingens dagsorden må presenteres skriftlig på alle de 3
FIFe-språkene (engelsk, fransk og tysk) for alle medlemmene.
Årsrapportene skal være tilgjengelige ved begynnelsen av generalforsamlingen.
Følgende saker skal sendes til medlemmene på forhånd:







Forslag fra styret og komitéene
Forslag fra medlemmene
Regnskap
Budsjett
Kandidater til de forskjellige posisjoner i styre og komitéer
Søknad om medlemskap fra nye medlemmer.

§ 4.10
Styret har rett til å korrigere hvilke som helst språklige og ortografiske feil som forekommer i forslag
vedtatt av generalforsamlingen før slike forslag inkluderes i statutter eller regler. Alle slike
korreksjoner skal forelegges lederen for den aktuelle komité for godkjennelse før offentliggjørelse.
§ 4.11
Generalforsamlingen skal finne sted hvert år på den siste torsdag og fredag i mai.
Dommerseminaret skal finne sted påfølgende lørdag.
§ 4.12
Det anbefales på det varmeste at alle delegatene eller deres utnevnte representanter er til stede under
de åpne komitémøtene 9.
§ 4.13
Dersom 30% av de gjeldende paragrafer i et eksisterende reglement, f.eks. Generelle regler,
Utstillingsreglement, Dommer-, Elev- og assistentreglement, Oppdretts- og registreringsreglement,
Stamnavnreglement, Avlsrådsreglement (denne listen er ikke nødvendigvis komplett og kan når som
helst utvides eller reduseres) skal endres eller korrigeres av separate forslag fra de ulike komitéer til en
gitt generalforsamling, er det nødvendig, når endringene er godkjent av styret, å presentere et nytt og
komplett omarbeidet sett med regler for generalforsamlingen for godkjennelse.
§ 4.14
Tellekorpset kan velges blant alle individuelle medlemmer av et FIFe-medlem som er til stede på
generalforsamlingen.

Kapittel 5

Styret

§ 5.1
9

Det refereres her til komitémøtene i forbindelse med FIFes GF. FIFe oppfordrer alle til å delta på disse møtene
og delta i debattene, enten de skal være delegater siden eller ikke. Disiplinærkomitéens møter er ikke åpne. Også
de andre komitéene kan ha lukkede møter i tillegg til de åpne.
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Etter hvert styremøte skal styret sende ut referat til medlemmer innen 60 dager.
§ 5.2
Styret har det privilegium å kunne utnevne æresdommere. Ethvert medlem kan forslå en dommer de
finner verdig til en slik ære. (→DR § 3.2.)
Antall år i tjeneste for FIFe som dommer eller i andre funksjoner skal tas med i betraktning når vedtak
fattes. Styret skal rådføre seg med Dommerkomiteen.
En dommer som er blitt utnevnte til æresdommer kan, hvis han eller hun ønsker det, fortsette som
aktiv, og relevante titler skal påføres i tilknytning til navnet i den offisielle dommerlisten.

Kapittel 6

Komitéer

(→ STA Kap. 6)

§ 6.1
Komitéene må sende sine referater og rapporter pr. rekommandert post eller pr. epost med bekreftet
mottak, til Generalsekretæren innen 60 (seksti) dager etter generalforsamlingen.
Alle forslag (vedtatt, forkastet og trukket) må sendes på alle tre FIFe-språk.
§ 6.2
Komitéene skal sende referater fra sine møter til Generalsekretæren innen 1 måned etter møtet på
minst ett av FIFe-språkene.
§ 6.3 Kandidater til Dommer- og standardkomitéen
For å kunne velges som medlemmer til Dommer- og Standardkomitéen, må kandidatene ha vært
aktive internasjonale dommere i minst 5 – fem – år.
Kapittel 7

Revisorer

Kapittel 8
Disiplinære reaksjoner
§ 8.1
Når det innledes disiplinærsak mot et FIFe-medlem eller medlem av et FIFe-medlem, skal den
anklagede part omgående ved mottagelse av klagen informeres skriftlig pr. rekommandert post, eller
pr. e-post med bekreftet mottak, og fremfor alt i god tid med alle relevante dokumentasjoner, slik at
det anklagede medlem eller person gis anledning til å forberede all nødvendig dokumentering for å
presentere sin egen sak som svar på anklagen.
Kapittel 9

Økonomiske tilganger

§ 9.1
Fakturaer fra FIFes kasserer skal betales innen 60 – seksti – dager.

Kapittel 10

Regnskap og budsjett

§ 10.1 Slettet
Kapittel 11

Endring av statuttene

§ 11.1
Alle statutter og regler, endringer og tillegg vedtatt av generalforsamling skal tre i kraft 1. januar
påfølgende år.
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§ 11.2
Alle endringer av regler og standarder skal settes i kursiv og markeres med en strek i margen.
§ 11.3
Når en paragraf i statutter eller regler blir strøket, skal teksten erstattes med «Slettet», og de
påfølgende paragrafene beholder sine opprinnelige nummer. Nye paragrafer skal tildeles nye nummer.

Kapittel 12

Oppløsning av forbundet

(→ STA § 12)
Kapittel 13

Diverse

§ 13.1
FIFe vil ikke godkjenne eller akseptere noen ny rase som er et resultat av paring mellom en
domestisert katt (felis catus) og villkattarter, eller mellom en domestisert katt (felis catus) og hybrider
(F1 – F4) fra villkattkryssinger.
Disse rasene tillates ikke utstilt eller vist frem på utstilling eller ved noe annet arrangement i regi av et
FIFe-medlem.
§ 13.2
FIFe skal i all sin korrespondanse og i alle adresselister over sine medlemmer, styre- og
komitémedlemmer, medarbeidere og dommere, gjøre offisiell bruk av de internasjonale ISO 3166-1
alpha-2-koder for de ulike landene.
En komplett, oppdatert liste over de relevante landskodene finnes i Annex 2 i General Rules. (Se i
originaldokumentet på hjemmeside, http://www.fifeweb.org/wp/lib/lib_current.html.)
§ 13.3
Faglige arbeider, manuskripter, forelesninger, etc., som tjener FIFe’s arbeid eller idealer og er skrevet
av et valgt styre- eller komitémedlem i FIFe, er FIFe’s eiendom forutsatt at det ikke krenker
opphavsrettighetene, og annet ikke er avtalt skriftlig mellom forfatteren og styret.

§ 13.4
Offisielle dokumenter, utstillingskataloger, bedømmelsessedler, sertifikater og stamtavler, som bærer
logo, skal trykkes i det 10 latinske (vestlige) alfabet, i tillegg – om nødvendig – i det nasjonale alfabet.
Hvis et FIFe-medlem har egen hjemmeside, må FIFe’s logo vises på åpningssiden og ha en link til
FIFe’s hjemmeside. Retten til å bruke forkortelsen FIFe i epostadresser eller i hjemmesideadresser, er
utelukkende forbeholdt FIFe og de nasjonale medlemmer i FIFe.
§ 13.5
FIFes styre kan tillate andre organisasjoner å bruke FIFes EMS-hovedkode, og har tillatelse til å
modifisere EMS’ hovedkode.

10

For de vesteuropeiske land er dette ikke noe problem. Øst-europeiske land, og for eksempel Hellas, har ofte
varianter av det kyrilliske alfabet. I slike tilfeller må man for eksempel ha to kataloger, én med latinske
bokstaver og én med kyrilliske. Det samme vil gjelde for eksempel Israel som har et helt eget alfabet. Det samme
gjelder Kina.
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Anneks 1

Medlemskapsavgifter og diverse gebyrer i EURO

Årlig medlemskap11:

350.00

Avgift for internasjonal utstilling12

180.00

Avgift for nasjonal utstilling

60.00

Avgift for stamnavnregistrering

20.00

Årlig avgift medlemskap raseråd

10.00

Avgift dommereksaminering

150.00

Årlig avgift for dommere

100.00

Rosetter DVM, DSM, JW, SC & SP

16.00

Rosetter GIC & GIP

14.00

Rosetter IC, IP

13.00

Rosetter CH, PR

12.00

Minimum nettohonorar til dommere:
Per utstilling

100.00

Unntatt:
 En to-dagers-utstilling (oppdelt i kategorier): 100 pr. dag dommeren tjenestegjør
 En to-dagers-utstilling (ikke oppdelt i kategorier) 16013

Anneks 2

Nasjonalitetskoder

ISO 3166-1 alpha 2
kode

Land

AR
AT
AU
BE
BG
BR
BY
CH
CN
CO
CY14

Argentina
Østerrike
Australia
Belgia
Bulgaria
Brasil
Hviterussland
Sveits
Kina
Columbia
Kypros

11

Det er NRR som er det norske FIFe-medlemmet. Jf. STA §§ 1.1 og 2.1
FIFe-opplysning: Utstillinger der en katt kan ta to sertifikat samme dag, betraktes som to separate utstillinger.
13
En vinnerutstilling organiseres etter denne modellen.
14
Ekskludert pr. 1. september 2016. Jf. også pkt. 8.1 i FIFes styrereferat 28. 01.16. Se også oversikten over
FIFe’s medlemsland på hjemmesiden under «organisation»: http://www1.fifeweb.org/wp/org/org_mem.php
12
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CZ
DE
DK
EE
ES
EU
FI
FR
GB
GR
HR
HU
ID
IL
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MD
MX
MY
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SE
SI
SK
UA
US

Tsjekkia
Tyskland
Danmark
Estland
Spania
Europa
Finland
Frankrike
Storbritannia
Hellas (Grekenland)
Kroatia
Ungarn
Indonesia
Israel
Island
Italia
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Latvia
Moldova
Mexico
Malaysia
Nederland
Norge
Polen
Portugal
Romania
Russland
Sverige
Slovenia
Slovakia
Ukraina
USA

