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STADGAR
för
KAMRATFÖRENINGEN LAPPLANDS JÄGARE
Kamratföreningen bildades 1987 som resultat av ett mötesbeslut under firandet av Lapplands
jägarregementes 40-års jubileum 1985.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1
Ändamål
Föreningen har som syfte att bevara och stärka samhörighet och kamratskap mellan alla de som
har tjänstgjort vid Skidlöparbataljonerna, Arméns jägarskola, Kiruna försvarsområdesstab och
Lapplands jägarregemente inom dåvarande Kiruna försvarsområde och de som nu tjänstgör vid
Lapplandsjägargruppen samt de som genomgår Grundläggande Militär Utbildning i Kiruna.
.
Föreningen ska vidare medverka till att vårda traditioner och värderingar från
Skidlöparbataljonerna, Arméns jägarskola, Kiruna försvarsområdesstab och Lapplands
jägarregemente och föra dem vidare till nya medlemmar .
Föreningen ska härutöver medverka till information och debatt i frågor som rör Sveriges försvar
och säkerhet.
§2
Sammansättning
Föreningen består av de personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
§3
Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen
§4
Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda styrelseledamöter.
§5
Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 01-01---12-31
§6
Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till kommande årsmöte. I särskilt brådskande ärende får frågan
avgöras av styrelsen.
§7
Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster.
Förslag till ändring får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen.
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§8
Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte och därpå följande extra årsmöte med minst
2/3 av antalet lämnade röster vid vartdera mötet. Det extra årsmötet får hållas tidigast två (2)
månader efter ordinarie årsmötet.
I beslut om upplösningen av föreningen ska anges dels hur föreningens tillgångar ska användas till
bestämt föreningsfrämjande ändamål , dels hur handlingar och traditionsföremål ska arkiveras
eller överlämnas till annan förening (motsvarande).
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
§9
Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som har tjänstgjort vid Skidlöparbataljonerna, Arméns jägarskola,
Kiruna försvarsområdesstab och Lapplands jägarregemente eller tjänstgör/har tjänstgjort vid
Lapplandsjägargruppen eller genomgår/genomgått Grundläggande Militär Utbildning i Kiruna.
Även anhörig till den som har varit eller är verksam vid förbanden ovan är välkommen som
medlem liksom personal vid Nationella skyddsstyrkorna(hemvärnet) och medlemmar inom övriga
frivilligorganisationer verkande inom Kiruna-, Gällivare- och Pajala kommuner.
När medlemsavgift är betald är personen medlem och förs in i medlemsregistret.
Ny medlem som betalar avgiften efter den1.september är utan att betala ytterligare avgift medlem
även under det kommande året.
Styrelsen kan härutöver på eget initiativ bevilja lämplig person medlemskap i föreningen.
Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem.
§ 10
Utträde
Medlem som inte har betalt medlemsavgift för två (2) på varandra följande år får anses ha begärt
sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från
medlemsförteckningen. Medlem, som vill utträda, kan också muntligen eller skriftligen anmäla
detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
§ 11
Uteslutning m.m.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala
av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller
uppenbart skadat föreningens intressen. Medlem skall skriftligen underrättas om uteslutning.
Styrelsen kan ompröva beslut om uteslutning.
§ 12
Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem:
 Har rätt att delta i sammankomster och andra aktiviteter som föreningen ordnar
 Har rätt till information om föreningens angelägenheter bl.a. genom en årsskrift
”Lapplands jägare”
 Ska följa föreningen stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan
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Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid eventuell upplösning av
föreningen
Skall betala medlemsavgift senast den 1 juli

Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

§ 13
Ständiga medlemmar
Möjligheten att kunna bli ständig medlem i föreningen finns inte längre. De personer som tidigare
har blivit ständiga medlemmar förblir införda i medlemsregistret och ska för att få fortsatt
information, som årsskriften, betala medlemsavgift.
ÅRSMÖTE, EXTRA ÅRSMÖTE OCH MEDLEMSMÖTE
§ 14
Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april på plats och tid som
styrelsen beslutar. Kallelse sker endast genom notis i årsskriften. För föreningen särskilt viktiga
frågor och styrelsens förslag, som avses behandlas, skall bifogas årsskriften. Verksamhets- och
förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens
förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängligt för medlemmarna
senast en (1) vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var och hur dessa handlingar finns
tillgängliga
.§ 15
Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem
ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet, Styrelsen ska till årsmötet lämna
skriftligt yttrande över förslaget.
§ 16
Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalt medlemsavgift har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och kan inte
utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
§ 17
Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
§ 18
Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop(acklamation) eller om så begärs efter omröstning(votering).
Med undantag för de i § 7 och § 8 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel
majoritet. Omröstning sker öppet. Röstberättigad medlem kan dock begära slutet val. Vid lika
röstetal gäller det förslag som biträds av mötets ordförande.
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§ 19
Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Eventuellt
anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i
föreningen.
§ 20
Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras, se bilaga 1.

./1

§ 21
Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte
när en revisor eller minst en femtedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.
Framställan ska vara skriftlig och innehålla motiven för begäran. Styrelsen ska då inom 14 dagar
utlysa sådant möte att hållas inom två (2) månader från det begäran kommit in. Skriftlig kallelse
med förslag till föredragningslista ska skickas till medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Vid
extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra
årsmöte och om beslutsmässighet gäller vad som sägs i § 16 och § 17.
§ 22
Medlemsmöte
Styrelsen kan kalla till medlemsmöte i anslutning till en särskild aktivitet. Mötet är av informativ
karaktär för utbyte av erfarenheter och synpunkter mellan styrelsen och närvarande medlemmar.
Kallelse i förväg skickas inte ut . Mötet ska protokollföras.
VALBEREDNINGEN
§ 23
Sammansättning, uppgifter
Valberedningen består av två (2) ledamöter valda av årsmötet för ett (1) år, varav en utses som
sammankallande. Valberedningen ska senast sex (6) veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas
mandattid går ut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast tre (3) veckor före årsmötet
ska valberedningen redovisa sitt förslag. Styrelsen föreslår årsmötet valberedningens
sammansättning.
REVISORER
§ 24
Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna till handa
senast en (1) månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste räkenskaps- och verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
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STYRELSEN
§ 25
Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och sju (7) ledamöter samt två (2) suppleanter. Styrelsen bör bestå
av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga
befattningshavare som behövs. Ordförande väljs för ett (1)år. Övriga ledamöter väljs för två (2) år
och med fördelningen 4-3 respektive år. Suppleanter väljs för ett (1) år. Avgår ledamot före
mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. kommande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot.

§ 26
Styrelsens uppgifter
Styrelsen är föreningens beslutande organ, när årsmötet inte är samlat. Styrelsen ska – inom
ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt
tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:
 Se till att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 Verkställa av årsmötet fattade beslut
 Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 Ansvara för och förvalta föreningens medel
 Skicka räkenskaperna till revisorerna enligt § 24
 Förbereda årsmötet
§ 27
Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter
begär det. Styrelsen är beslutsmässig med minst halva antalet ledamöter närvarande. För beslut
krävs att minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst. Styrelsesammanträde får genomföras som telefonmöte. Protokoll ska föras vid
sammanträde och justeras av mötesordföranden jämte en särskilt utsedd protokolljusterare.
Avvikande mening ska antecknas till protokollet
§ 28
Överlåtelse av beslutanderätt
Styrelsen få överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden till kommitté, utskott eller annat organ för vars beslut krävs att flertalet är ense - eller till enskild medlem. Den som fattar beslut med stöd
av bemyndigande ska fortlöpande hålla styrelsen underrättad.
LOKAL FÖRENING
§ 29
Lokalförening
Styrelsen kan bistå med att bilda en lokal förening.

