Stadgar för Kungliga Jämtlands flygflottiljs Kamratförening
Stadgarna reviderade och beslutade vid årsmöte 2007-03-29.
§1

ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att:
• verka för att vidmakthålla och stärka samhörigheten mellan personal som tillhört
flottiljen.
• bidra till att vårda flottiljens traditioner.
• befordra ett gott kamratskap.
• utgöra en föreningslänk mellan flottiljen och bygden.
Föreningen är religiöst och politiskt avseende neutral.

§2
MEDLEMSKAP
Medlemskap erbjuds all personal som tjänstgjort vid flottiljen jämte deras familjemedlemmar.
Härutöver kan personer som inte tjänstgjort vid flottiljen men har intresse för flottiljens
historia och verksamhet vinna medlemskap.
Ev. hedersmedlemskap beslutas av styrelsen.
§3
AVGIFTER
Medlem skall erlägga en årsavgift vars storlek beslutas av årsmötet.
§4
STYRELSE
Föreningen leds av en ordförande och en styrelse, med det antal ledamöter, som beslutas av
årsmötet.
Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer.
Styrelsen sammanträder på kallelse av dess ordförande och är beslutmässig då minst tre av
styrelsens ledamöter, däribland ordförande eller sekreteraren, är närvarande.
§5
REVISION
Föreningens arbets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret.
Föreningens räkenskaper överlämnas till revisorerna för för granskning senast den 1 februari.
§6
SAMMANTRÄDEN
Årsmöte avhålls senast 15 april. Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen senast en månad
före mötet.
Vid mötet skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet
3. Fråga om mötets stadgenliga utlysande
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för sistflutna verksamhetsår.
7. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för sistflutna verksamhetsår.
8. Revisorernas berättelse för samma tid.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår.
11. Fastställande av arbetsplan för innevarande arbetsår.
12. Val av följande funktionärer:
a. Ordf för en tid av ett år.
b. Det antal styrelseledamöter för två år som beslutas av årsmötet, varvid hälften
av ledamöterna väljs vartannat år för kontinuitet i styrelsen.
c. Två revisorer jämte suppleanter.
d. Tre ledamöter som kommitté för valberedning.
13. Beslut angående ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
14. Behandling av frågor, som av enskild medlem väckts på sätt som dessa stadgar
föreskriver (§ 9)
15. Beslut om årsavgift.
16. Mötet avslutas.
Extra möte hålls, då styrelsen bedömer att så erfordras, eller då minst en tredjedel av
medlemmarna så anser. Kallelse utfärdas senast 14 dagar i förväg.
§ 7
VALBEREDNING
Valberedningens ordförande utses av årsmötet.
Valberedningen åligger att senast en vecka före nästföljande årssammanträde till
styrelsen inviga förslag på kandidater till § 6 föreskrivna val.
§8
RÖSTRÄTT OCH BESLUT
Rösträtt äger envar av föreningens medlemmar.
Beslut fattas med enkel röstövervikt.
Omröstning sker öppet, såvida icke sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal
avgörs personval genom lottning, i andra frågor gäller den mening, som
biträdes av den vid sammanträdet tjänstgörande ordförande.
§ 9
MOTIONER TILL ÅRSMÖTET
Enskild föreningsmedlem som önskar få ärende upptagit till prövning vid
årsmötet, skall senast en vecka före årsmötet avlämna skriftlig framställan
härom till styrelsen, vilken har att framlägga detsamma jämte eget yttrande vid mötet.
§ 10
ÄNDRING AV STADGARNA
Med tre års intervall görs en genomgång och vid behov föreslås årsmötet en
revidering av gällande stadgar.
Beslut om stadgeändring fattas vid årsmöte och skall för att äga giltighet
biträdas av minst två tredjedelar av i beslutet deltagande föreningsmedlemmar.
§ 11
FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Därest fråga om föreningens upplösning väcks, åligger det styrelsen att vid det
första av de sammanträden, där frågan upptas till behandling, framlägga förslag
till disponerande av föreningens tillgångar. Beslut om föreningens upplösning
skall, för att äga giltighet, ha fattats vid på två på varandra följande föreningssammanträden
med minst två månaders mellanrum och skall vid vart och ett av dessa sammanträden, minst
två tredjedelar av i beslutet deltagande medlemmar ha röstat för föreningens upplösning.

