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F 17 Kamratförening

STADGAR FÖR F 17 KAMRATFÖRENING.
Dessa stadgar är antagna av F 17 Kamratförenings årsmöte 1980 med

ändringar och tillägg av årsmötena 1983,1990,1996,2002 samt 2015.

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sid

Kap 1

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER.

2

§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8

Kamratföreningens ändamål.
Kamratföreningens ledning.
Beslutande organ.
Medlemmar.
Anslutning till riksförbundet.
Stadgetolkning.
Stadgeändring.
Föreningens upplösning.

Kap 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Verksamhets- och räkenskapsår.
Rösträtt.
Beslut, omröstning.
Ekonomiskt ansvar.
Revision.

Kap 3 ÅRSMÖTE.
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18

3

4

Tidpunkt, kallelse.
Ärenden vid årsmöte.
Förslag till ärenden att behandlas av årsmöte.
Extra årsmöte.
Valberedningens åliggande.

Kap 4 STYRELSEN.
5
§ 19
Styrelsen, sammansättning och beslutsmässighet.
§ 20
Styrelsens åligganden.
§ 21
Firmateckning.
Kap 5 MEDLEMMAR.
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27

Medlemmar.
Medlemskap.
Ständig medlem.
Medlemsavgift.
Utträde ur föreningen.
Uteslutning av medlem.

6

3

Kap 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER.
§ 1 Kamratföreningens ändamål.
Kamratföreningens ändamål är att:
 verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan
personal som tillhör eller har tillhört Blekinge Flygflottilj eller Ronneby
Garnison.
 bidraga till vårdandet av traditioner från Blekinge Flygflottilj och
Ronneby Garnison.
 befordra gott kamratskap.
 utgöra en föreningslänk mellan Blekinge Flygflottilj, Ronneby Garnison
och bygden.
§ 2 Kamratföreningens ledning.
Föreningens ledning består av ordförande och styrelse.
§ 3 Beslutande organ.
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelse.
§ 4 Medlemmar.
Föreningen består av hedersmedlemmar, ständiga medlemmar och medlemmar.
Bestämmelser enl kap 5.
§ 5 Anslutning till riksförbundet.
Kamratföreningen skall vara ansluten till SMKR, Sveriges Militära
Kamratföreningars Riksförbund.
§ 6 Stadgetolkning.
Kamratföreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. I fall av tvekan om
riktig tolkning eller om händelse skulle förekomma som ej varit förutsedd i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästa årsmöte eller avgöres i trängande fall av
styrelsen.
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§ 7 Stadgeändring.
Beslut om stadgeändring fattas vid årsmötet och skall för att äga giltighet
biträdas av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
§ 8 Föreningens upplösning.
Förslag om föreningens upplösning skall behandlas av årsmötet och extra
årsmöte. Beslutet om kamratföreningens upplösning skall för att äga giltighet ha
fattats med minst 2/3 av antalet avgivna röster, dock minst fem, vid två möten
hållna efter varandra med minst två månaders mellanrum.
Det åligger styrelsen att vid första mötet framlägga förslag till disponerandet av
föreningens tillgångar.

Kap 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.
§ 9 Verksamhets- och räkenskapsår.
Kalenderåret är föreningens verksamhets- och räkenskapsår.
§ 10 Rösträtt.
Envar av föreningens medlemmar äger rösträtt.
§ 11 Beslut, omröstning.
I händelse av omröstning avgöres alla frågor med enkel röstövervikt med
undantag av frågor rörande stadgeändring eller upplösning av föreningen.
Härvid erfordras 2/3 majoritet.
Omröstning sker öppet såvida ej sluten omröstning begärs. Vid omröstning, som
ej är val, gäller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val
avgör lotten.
§12 Ekonomiskt ansvar.
Kamratföreningen är juridisk person. Styrelsen är gemensamt ansvarig för
föreningens medel och övriga tillhörigheter. Verksamhets- och
förvaltningsberättelse skall årligen upprättas.
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§ 13 Revisorernas åliggande.
Räkenskaper och förvaltning granskas av revisorer valda av årsmötet.
Revisorerna utser inom sig ordförande. Minst två av revisorerna avger
gemensam revisionsberättelse till årsmötet.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse jämte övriga för revisorerna
erforderliga handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före
årsmötet. Handlingarna återlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

Kap 3 ÅRSMÖTE.
§ 14 Tidpunkt, kallelse.
Årsmötet skall äga rum under mars månad. Kallelse till årsmötet sker skriftligt
och utfärdas av styrelsen senast tre veckor före sammanträdet.
§ 15 Ärenden vid årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. fråga om årsmötet är stadgeenligt kallat
2. val av ordförande för årsmötet
3. val av sekreterare för årsmötet
4. val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden
justera protokollet
5. behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
6. behandling av styrelsens förvaltningsberättelse
7. revisorernas berättelse
8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. beslut om medlemsavgiften
10. behandling av ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet, samt
övriga ärenden, varom förslag inkommit enl § 16
11. val på två år av ordförande
12. val på två år av fyra styrelseledamöter. Härvid iakttas att halva antalet
ledamöter väljs vartannat år. Justeringar görs med fyllnadsval
13. val på ett år av två revisorer
14. val på ett år av två ledamöter i valberedningen
§ 16 Förslag till ärenden att behandlas vid årsmöte.
Rätt att avge förslag tillkommer alla medlemmar i föreningen. Förslaget skall
avges skriftligen till styrelsen senast en vecka före årsmötet.
§ 17 Extra årsmöte.
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Styrelsen kan, då den finner erforderligt, sammankalla extra årsmöte.
Extra årsmöte skall sammankallas om kamratföreningens revisorer så fordrar,
eller om minst en tiondel av föreningens medlemmar så påkallar.
Kallelse till extra årsmöte sker enl § 14 senast två veckor efter framställaningen.
§ 18 Valberedningens åliggande.
Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningen åligger att senast en
vecka före årsmötet till styrelsen inge förslag på kandidater till i § 15
föreskrivna val.

Kap 4 STYRELSEN.
§ 19 Styrelsens sammansättning och beslutsmässighet.
Styrelsen består av styrelseordförande och åtta ledamöter valda av årsmötet.
Styrelsen utser inom sig för ett år vice ordförande, sekreterare, kassör och
klubbmästare.
Styrelsen är, då årsmötet inte är samlat, kamratföreningens beslutande organ.
Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande.
Om styrelseordföranden finner erforderligt kan brådskande ärenden avgöras
genom telefonomröstning.
Sådant beslut skall bekräftas vid nästkommande styrelsemöte.
§ 20 Styrelsens åliggande.
Kamratföreningens styrelse åligger att:
1. genom lämpliga åtgärder främja föreningens ändamål
2. bereda ärenden som skall föreläggas årsmötet
3. verkställa årsmötets beslut
4. handha och ansvara för föreningens medel och egendom
5. fastställa budget varje verksamhetsår
6. verka för rekrytering av nya medlemmar och breddning av verksamheten
7. bestämma tid och plats för möten samt utfärda kallelse till dessa
8. förelägga årsmötet verksamhets- och förvaltningsberättelse
9. föra räkenskaper, protokoll och medlemsregister
10. besluta angående medlemskap i föreningen

§ 21 Firmateckning.
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Föreningens styrelse beslutar vilka som äger rätt att teckna föreningens firma.

Kap 5 MEDLEMMAR.
§ 22 Medlemmar.
Föreningen består av hedersmedlemmar, ständiga medlemmar och medlemmar.
Hedersmedlem utses av årsmötet på förslag av styrelsen eller enskild medlem.
§ 23 Medlemskap.
Medlemskap erhålls av den som är eller har varit anställd, fullgör eller har
fullgjort sin värnplikt, är eller har varit frivilligpersonal vid Blekinge Flygflottilj
eller Ronneby Garnison samt dennes familjemedlemmar efter intresseanmälan.
Varje annan person med intresse av kamratföreningens målsättning och syfte kan
bli medlem genom ansökan till styrelsen.
Medlemskap inträder när medlemsavgiften är betald.
§ 24 Ständig medlem.
Ständigt medlemskap kan efter 1994-12-31 ej längre erhållas i föreningen.
§ 25 Medlemsavgift.
Medlem betalar av årsmötet fastställd årsavgift.
Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar betalar ej årsavgift.
§ 26 Utträde ur föreningen.
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen.
Medlem som under verksamhetsåret ej erlagt stadgade avgifter anses ha gått ur
föreningen.
§ 27 Uteslutning av medlem.
Kamratföreningens styrelse kan utesluta medlem. Utesluten medlem kan överklaga styrelsens
beslut till årsmötet. Denna möjlighet till överklagande skall meddelas i styrelsens beslut till
medlemmen.

