TRULS – Polski Klub Kota Norweskiego Leśnego

REGULAMIN
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
TRULS – Polski Klub Kota Norweskiego Leśnego, w dalszej części regulaminu nazywany
Klubem, jest zarejestrowany przy jednym ze stowarzyszeń członków Felis Polonia (dalej
FPL), którego siedziba jest siedzibą Klubu.
§2
1. Klub zrzesza hodowców i miłośników Kotów Norweskich Leśnych.
2. Pod pojęciem:
a) „Hodowca” – rozumie się członka zwyczajnego posiadającego zarejestrowaną
hodowlę w jednym z klubów FPL,
b) „Miłośnik” – rozumie się członka wspierającego sympatyzującego z ideami Klubu i
posiadającego kota norweskiego leśnego z rodowodem, zarejestrowanego w
klubie zrzeszonym w FPL
3. Terenem działania klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów
statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych
państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§4
1. Celem Klubu jest prowadzenie działalności na rzecz przede wszystkim kotów rasy
norweski leśny, w szczególności:
a) propagowanie rasy oraz upowszechnianie wiedzy na temat kotów rasy norweski
leśny,
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b) kształtowanie świadomości właścicieli i hodowców kotów rasy norweski leśny w
zakresie pielęgnacji i żywienia, prowadzenia planów hodowlanych, kojarzenia
kotów, genetyki, profilaktyki i zwalczania chorób,
c) propagowanie i wspieranie hodowli kotów rasy norweski leśny zgodnie ze
standardami ras określonymi przez Federation Internationale Feline (dalej FIFe),
d) szerzenie idei szeroko rozumianej współpracy między hodowcami, właścicielami i
miłośnikami kotów norweskich leśnych,
e) kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie świadomego i celowego
rozmnażania kotów,
f) propagowanie kastracji i sterylizacji kotów nierasowych, bezdomnych oraz kotów
rasowych nieprzeznaczonych do hodowli,
g) propagowanie zapisów Ustawy o ochronie zwierząt, a w szczególności faktu, że
każdy kot, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a
człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę oraz humanitarne
traktowanie,
h) budowanie świadomości etyki hodowlanej, propagowanie etycznych hodowli i
hodowców.
§5
Założone cele Klub realizować będzie poprzez:
a) współdziałanie z organizacjami należącymi do FIFe,
b) współdziałanie z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami oraz
osobami fizycznymi działającymi na rzecz kotów,
c) umożliwianie wymiany informacji i porad, a także ich upowszechnianie na stronie
internetowej, podczas wystaw i pokazów kotów oraz w mediach,
d) organizacja pokazów, konkursów propagujących rasę kotów norweskich leśnych,
e) pozyskiwanie środków niezbędnych do realizacji celów Klubu,
f) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Klubu.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§6
Członkowie Klubu dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
§7
1. Członek Klubu może być członkiem tylko i wyłącznie jednego Klubu krajowego
skupiającego hodowców, właścicieli lub miłośników kotów norweskich leśnych.
2. Hodowcy prowadzący wspólnie hodowle pod jednym przydomkiem hodowlanym
zarejestrowanym w FIFe muszą być członkami jednego i tego samego klubu rasy.
§8
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna która:
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ukończyła 18 lat,
posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
jest członkiem stowarzyszenia felinologicznego sfederowanego w FPL
posiada zarejestrowaną hodowlę w jednym z klubów zrzeszonych w FPL
jeśli hodowla o której mowa w pkt. 1, lit. d) zarejestrowana jest na więcej niż
jedną osobę, każda z tych osób może zostać członkiem klubu, z zastrzeżeniem,
że na jedną hodowlę przypada jeden głos.
2. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) uczestniczenia we wszystkich działaniach Klubu
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do Zarządu Klubu,
d) zgłaszania projektów decyzji
e) korzystania ze strony internetowej Klubu, forum Klubowego oraz grupy Klubu
f) zaskarżania decyzji Zarządu Klubu do Ogółu Członków Zwyczajnych,
g) wykorzystania logo i nazwy Klubu w działalności hodowlanej.
3. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) dbania o dobre imię Klubu,
b) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu,
c) popierania i promocji działalności Klubu oraz hodowli klubowych,
d) przestrzegania Regulaminu, Kodeksu Etycznego i decyzji podjętych przez Klub
e) udostępniania, na wniosek Zarządu Klubu, wyników przeprowadzonych badań
wynikających z zapisów Kodeksu Etycznego,
f) informowania Zarządu Klubu w terminie 14 dni o zmianie przynależności
klubowej,
g) terminowego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie,
h) nieudostępniania wejścia na forum klubowe osobom nieuprawnionym oraz do
przestrzegania zakazu rozpowszechniania treści wypowiedzi z tego forum,
i) przestrzegania przepisów FIFe, FPL oraz stowarzyszenia felinologicznego, do
której członek należy,
j) zamieszczenia w widocznym miejscu na stronie hodowli oraz w innych mediach
społecznościowych hodowli loga i nazwy klubu wraz z linkiem do strony klubowej.
Logo Klubu udostępniane jest każdemu członkowi przez Zarząd Klubu.
a)
b)
c)
d)
e)

§9
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która:
a) ukończyła 18 lat,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) jest członkiem stowarzyszenia felinologicznego sfederowanego w FPL
2. Członek wspierający ma takie same prawa jak członek zwyczajny za wyjątkiem
czynnego prawa wyborczego.
3. Członek wspierający ma takie same zobowiązania jak członek zwyczajny.
§ 10
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
rozwój idei Klubu lub jest w szczególny sposób zasłużona dla rozwoju rasy kotów
norweskich leśnych.
2. Członek honorowy ma prawo brać udział w pracach Klubu z głosem doradczym.
3. Kandydaturę członka honorowego zgłasza co najmniej pięciu członków zwyczajnych
lub Zarząd Klubu.
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4. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Klubu w jednomyślnym głosowaniu, po
czym występuje do takiej osoby z prośbą o przyjęcie godności członka honorowego
Klubu.
§ 11
1. Osoba deklarująca chęć przystąpienia do klubu powinna:
a) popierać cele Klubu i akceptować jego Regulamin oraz Kodeks etyczny,
b) być zarejestrowany w klubie FPL przez minimum 1,5 roku
c) złożyć pisemną deklarację przesłaną za pomocą maila wraz z poparciem trzech
członków zwyczajnych, posiadających co najmniej roczny staż klubowy lub co
najmniej 3-letni staż przynależności do klubu FPL (po upływie roku od założenia
klubu zapis zyskuje brzmienie: złożyć pisemną deklarację przesłaną za pomocą
maila i poparcie trzech członków zwyczajnych, posiadających co najmniej roczny
staż klubowy i co najmniej 3-letni staż przynależności do klubu FPL)
d) po przyjęciu wnieść wpisowe, opłacić składkę roczną oraz zamieścić logo z
linkiem na prywatnej stronie swojej hodowli (o ile takową posiada) oraz w mediach
społecznościowych hodowli
2. Członków zwyczajnych Klubu przyjmuje się w głosowaniu Ogółu Członków
Zwyczajnych na podstawie przesłanej deklaracji.
3. Głosowanie odbywa się za pomocą ankiety na forum klubowym i/lub grupie klubowej.
4. Głosowanie nad przyjęciem nowego członka musi odbyć się w ciągu 7 dni od daty
wpłynięcia deklaracji, trwa 7 dni.
5. Przyjęcie nowego członka następuje jeśli za przyjęciem opowiedziało się co najmniej
2/3 członków zwyczajnych biorących udział w jawnym głosowaniu.
6. Zarząd Klubu odpowiada za poprawne wykonanie § 11.
§ 12
Założyciele Klubu uzyskują automatycznie status członka zwyczajnego Klubu.
§ 13
1. Członkostwo w klubie ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej pisemnie
Zarządowi Klubu,
b) śmierci członka,
c) skreślenia z listy członków przez Zarząd Klubu z powodu nieusprawiedliwionego
zalegania z opłatą składki rocznej po upływie terminu jej płatności,
d) wykluczenia członka Klubu ze stowarzyszenia felinologicznego sfederowanego w
FPL
e) wykluczenia z Klubu przez Zarząd Klubu z powodu:
(i)
poważnego wykroczenia - w szczególności nieprzestrzegania Regulaminu,
Kodeksu Etycznego i uchwał władz Klubu oraz przepisów FIFe, FPL oraz
stowarzyszenia felinologicznego, do którego członek należy,
(ii)
działania na szkodę Klubu,
(iii)
umożliwienia wejścia na forum klubowe osobom nieuprawnionym lub
rozpowszechniania treści wypowiedzi na tym forum,
f) pozbawienia członkostwa honorowego jednomyślną decyzją Zarządu Klubu.
2. W przypadku wykluczenia na podstawie przewidzianej w pkt. 1, lit. d) - f) Zarząd
Klubu zobowiązana jest doręczyć członkowi wykluczonemu pismo z decyzją wraz z
uzasadnieniem, zawierającym pouczenie o prawie do odwołania się do Ogółu
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Członków Zwyczajnych, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Za
pismo uważa się również e-mail wysłany na ostatni znany adres mailowy, a za datę
jego doręczenia - datę wysłania z adresu poczty klubowej.
3. W przypadku złożenia w terminie odwołania, o którym mowa w pkt. 2, ostateczną
decyzję podejmuje Ogół Członków Zwyczajnych poprzez głosowanie na forum
klubowym i/lub grupie klubowej. Głosowanie jest zarządzane przez Zarząd Klubu i
trwa 7 dni od daty zarządzenia. Decyzja o wykluczeniu zostaje uchylona 2/3
większości głosów osób biorących udział w głosowaniu, z wyłączeniem osoby
składającej odwołanie.
4. Osobę, o której mowa w pkt. 2 Zarząd Klubu skreśla z listy członków z upływem 14dniowego terminu na złożenie odwołania lub po odrzuceniu odwołania.

ROZDZIAŁ IV
NARUSZENIE REGULAMINU
§ 14
Członek zwyczajny za naruszanie postanowień Regulaminu i Kodeksu Etycznego, działanie
na szkodę Klubu lub rasy, może zostać zawieszony w prawach członka na okres od
miesiąca do jednego roku decyzją Zarządu Klubu.

ROZDZIAŁ V
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 15
Strukturę organizacyjną Klubu tworzą:
a) Ogół Członków Zwyczajnych,
b) Zarząd Klubu.
§ 16
1. Ogół Członków Zwyczajnych jest najwyższą władzą Klubu.
2. W przypadku zarządzenia głosowania Zarząd Klubu zobowiązany jest powiadomić
wszystkich członków zwyczajnych droga mailową o dacie i problematyce głosowania.
3. Decyzje Ogółu Członków Zwyczajnych zapadają większością 2/3 głosów osób
biorących udział w głosowaniu z wyjątkiem zapisu § 26
4. Platformą wymiany uwag, głosowań jest forum klubowe oraz grupa klubu na FB.
§ 17
Do kompetencji Ogółu Członków Zwyczajnych należy w szczególności:
a)
b)
c)
d)

określanie głównych kierunków działalności Klubu,
uchwalanie regulaminu i jego zmian,
wybór i odwoływanie Zarządu Klubu,
podjęcie decyzji w oparciu o wniosek Zarządu, dotyczącej wyboru Stowarzyszenia
felinologicznego sfederowanego w FPL, przy którym Klub będzie zarejestrowany
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e) przyjmowanie dorocznego sprawozdania Zarządu Klubu z jego pracy oraz
działalności Klubu,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień
od składek i świadczeń,
g) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od decyzji Zarządu Klubu
h) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku zgodnie z
zapisami z § 26,
i) podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych pod dyskusję i głosowanie
j) bieżąca kontrola działalności Klubu.
§ 18
1. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu na podstawie Regulaminu i decyzji Ogółu
Członków Zwyczajnych oraz reprezentuje Klub na zewnątrz. Ponosi
odpowiedzialność przed Ogółem Członków Zwyczajnych.
2. Zarząd Klubu składa się z 5 osób, wybieranych spośród członków zwyczajnych
Klubu.
3. Pierwszy Zarząd Klubu na okres 1 roku od daty oficjalnego przyjęcia do
stowarzyszenia sfederowanego w FPL wybierają spośród siebie założyciele Klubu.
§ 19
Do zakresu działań Zarządu Klubu należy:
a) przygotowanie wniosku do Ogółu Członków Zwyczajnych w sprawie wyboru
Stowarzyszenia felinologicznego sfederowanego w FPL przy którym Klub będzie
zarejestrowany
b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
c) wykonywanie decyzji Ogółu Członków Zwyczajnych,
d) bieżące prezentowanie stanu finansów Klubu,
e) bieżące kontrolowanie przestrzegania Kodeksu Etycznego Klubu,
f) bieżące zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
g) przygotowywanie projektów decyzji obowiązujących wszystkich członków Klubu,
h) powoływanie zespołów roboczych, komisji poprzez wyznaczenie imienne do nich
członków Klubu lub też w drodze ogłoszeń na forum lub grupie Klubu, oraz
określanie ich zadań,
i) rozpatrywanie naruszeń regulaminu Klubu,
j) nadawanie godności członka honorowego.
§ 20
1. Kadencja Zarządu Klubu trwa 2 lata, a wybór członków odbywa się przez głosowanie
internetowe Ogółu Członków Zwyczajnych.
2. Głosowanie trwa 7 dni i jest poprzedzone 14-dniowym okresem, w którym zgłaszane
są kandydatury. Kandydat do Zarządu Klubu może samodzielnie zgłosić swoja
kandydaturę.
3. Kandydaci są zobowiązani w okresie zgłaszania kandydatur do wyrażenia zgody na
kandydowanie. Brak takiej zgody równoznaczny jest z odmową kandydowania.
4. Spośród zgłoszonych kandydatów każdy członek zwyczajny może poprzeć do 5
osób.
5. Do Zarządu Klubu wchodzi pięć osób, które uzyskały najwięcej głosów spośród
kandydatów. W przypadku równej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe
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głosowanie w terminie 3 dni. Dodatkowe głosowanie obejmuje wyłącznie
kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali równą liczbę głosów. W razie
konieczności procedurę powtarza się, aż do obsadzenia pięciu miejsc w Zarządzie
Klubu.
6. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów mniejszej niż 7, przedłuża się czas na
zgłaszanie kandydatur na okres trzydniowy.
7. Jeżeli w wyniku procedury określonej w pkt. 2 i 6 do Zarządu Klubu kandydować
będzie tylko pięć osób przyjmuje się, że z upływem terminu określonego w pkt. 2 lub
kolejnych dwóch terminów trzydniowych określonych w pkt. 6, zgłoszeni kandydaci
zostali wybrani do Zarządu Klubu przez aklamację.
§ 21
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Klubu w trakcie
kadencji, skład osobowy Zarządu jest uzupełniany spośród nie wybranych
kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten
sposób członków nie może przekroczyć 2/3 składu Zarządu Klubu.
2. W przypadku braku kandydatów lub ustąpienia kolejnego, trzeciego w ciągu kadencji
członka Zarządu Klubu, Zarząd Klubu zarządza wybory uzupełniające.
3. Wybory uzupełniające odbywają się według procedury określonej w § 20 pkt 2-6 i
dotyczą liczby wakatów.
§ 22
1. W zakresie swoich kompetencji Zarząd Klubu podejmuje decyzje, które przyjmuje w
drodze głosowania. Za decyzją musi głosować co najmniej trzech członków Zarządu.
2. Decyzje Zarządu Klubu publikowane są na forum klubowym.
§ 23
Zarząd Klubu jest zobowiązany do publikowania na forum klubowym i/lub grupie klubowej
sprawozdania ze swojej pracy oraz działalności Klubu w terminie do 31 stycznia każdego
roku.

ROZDZIAŁ VI
FUNDUSZE
§ 24
1. Działalność Klubu finansowana jest z następujących źródeł:
a) wpisowego,
b) składek członkowskich,
c) darowizn, zapisów, spadków, dotacji
d) działalności klubowej
2. Wysokość składki należnej za dany rok kalendarzowy podawana jest na stronie www
w zakładce "Klub".
3. Składka członkowska jest płatna w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca każdego
roku, przy czym za datę płatności uważa się datę wpływu pieniędzy na konto podane
na forum klubowym.
4. Finanse Klubu są jawne i Zarząd Klubu prezentuje je na bieżąco na forum klubowym.
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ROZDZIAŁ VII
STRONY INTERNETOWE KLUBU
§ 25
1. Wszyscy członkowie są uprawnieni do korzystania ze stron internetowych Klubu.
2. Wszelkie informacje dotyczące członka Klubu zamieszczane są na stronach
internetowych Klubu wyłącznie na jego wniosek.
3. Klub zapewnia każdemu członkowi:
a) zamieszczenie i aktualizację na stronie klubowej www informacji teleadresowych
(imię i nazwisko, miejscowość prowadzenia hodowli, numer telefonu, adres email, adres strony internetowej). Zamieszczenie danych i ich aktualizacja
następuje na wniosek członka w zakresie, w jakim przekaże dane na adres poczty
klubowej wraz z podpisaną deklaracją zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
b) zamieszczenie i aktualizację na stronie klubowej informacji o kotach
utytułowanych, osiągnięciach wystawowych, kocurach kryjących i kociętach,
znajdujących się u członków Klubu,
c) zamieszczenie lub aktualizacja danych, o których mowa w pkt. 3 odbywa się w
terminie dwóch tygodni od ich przesłania na adres poczty klubowej.
4. Wpisy na poszczególne listy przysługują:
a) na listę hodowli, kocurów kryjących i kotów z tytułami - po uzyskaniu członkostwa,
b) na listę kociąt - po 6 miesiącach od uzyskania członkostwa przez hodowcę (z
wyłączeniem założycieli klubu)
5. W celu właściwego działania poczty klubowej i klubowej strony internetowej,
członkowie są zobowiązani:
a) drogą mailową na adres klubowy przesyłać wszelkie dotyczące ich zmiany
danych teleadresowych,
b) minimum raz w miesiącu aktualizować informacje o dostępnych kociętach
znajdujących się w hodowli. Informację o braku dostępnych kociąt należy
niezwłocznie przekazać na adres poczty klubowej.
c) w przypadku braku aktualizacji danych, zgodnie z lit. b), dane dotyczące kociąt
zostają usunięte ze strony internetowej Klubu.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
1. Uchwalenie lub zmiany Regulaminu Klubu wymagają decyzji Ogółu Członków
Zwyczajnych, podjętej większością 2/3 głosów osób biorących udział w głosowaniu,
przy minimum 50 % głosujących, uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu wymaga decyzji Ogółu Członków Zwyczajnych,
podjętej większością 2/3 głosów osób biorących udział w głosowaniu, przy minimum
50 % głosujących, uprawnionych do głosowania.
3. W razie podjęcia decyzji o rozwiązaniu Klubu, Ogół Członków Zwyczajnych:
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a) podejmuje decyzję o wyborze placówki zajmującej się kotami bezdomnymi na
rzecz której zostanie przeznaczony cały majątek Klubu,
b) powołuje trzyosobową komisję likwidacyjną.
§ 27
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Ogół Członków
Zwyczajnych.
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