FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING
I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ)

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Uppgift
1 § Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift att verka för
totalförsvaret. Verksamheten omfattar främst försvarsupplysning samt rekrytering och
utbildning av och information till personer som handhar eller har intresse för frågor rörande
personaltjänstverksamheten.
2 § Föreningens verksamhet är partipolitiskt obunden. Verksamheten bedrivs i samverkan
med myndigheter, kommuner, institutioner och organisationer som är verksamma för
totalförsvaret.
Organisation
3§

Föreningen ingår i Försvarets personaltjänstförbund, FPF.

4§

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderåret 1 januari – 31 december.

Medlemskap
5§

Medlemskap i föreningen kan erhållas efter ansökan.

6§

Medlemsavgift (årsavgift) erläggs enligt föreningsstämmans beslut.

7 § Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt årsavgift under det senaste verksamhetsåret anses ha utgått ur
föreningen.
8 § Styrelsen kan utesluta medlem om det finns särskilda skäl. Innan så sker skall
medlemmen ges möjlighet att yttra sig till styrelsen. Beslut om uteslutning fattas med tre
fjärdedels majoritet.
Hedersledamot
9 § Till hedersledamot kan en föreningsstämma välja en medlem som gjort synnerligen
förtjänstfulla insatser för föreningen. Hedersledamot erlägger inte medlemsavgift.
Föreningsstämma (årsmöte)
10 § Föreningens högsta beslutande instans är föreningsstämman.

11 § Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före mars månads utgång på tid och ort som
bestäms av styrelsen. Kallelse utsänds minst en månad före stämman.
Om stämman skall behandla ett ärende från styrelsen eller en medlem skall detta sändas ut
senast fjorton dagar före stämman.
12 § Extra föreningsstämma sammankallas när styrelsen finner nödvändigt eller när minst en
tredjedel av föreningen medlemmar begär det. I tillämpliga delar gäller vad som stadgas för
ordinarie föreningsstämma.
13 § Föreningsstämman består av de medlemmar som infunnit sig och som erlagt årsavgift.
14 § Inbjudna gäster äger rätt att vara närvarande vid föreningsstämman, men har inte
rösträtt.
15 § Föreningsstämmans beslut fattas med enkel majoritet utom i frågor om ändring av dessa
stadgar eller om föreningens upplösning, då det för giltigt beslut erfordras två tredjedels
majoritet.
Vid lika röstetal äger föreningsstämmans ordförande utslagsröst.
Röstning med fullmakt är inte tillåten.
Föreningsstämman är beslutför med det antal medlemmar som inställt sig.
16 § Vid ordinarie föreningsstämma skall förekomma
1)

Fastställande av röstlängd.

2)

Val av ordförande för stämman.

3)

Val av sekreterare för stämman.

4)

Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

5)

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

6)

Styrelsens verksamhetsberättelse.

7)

Fastställande av balans- och resultaträkning.

8)

Revisorernas berättelse.

9)

Fråga om ansvarsfrihet.

10) Fastställande av årsavgift till föreningen.
11) Fastställande av budget för verksamhetsåret.
12) Behandling av från styrelsen hänskjutna ärenden.

13) Behandling av ärende från medlem.
14) Val av styrelse enligt 21 §
a. ordförande
b. vice ordförande
c. sekreterare
d. kassör
e. tre övriga ledamöter.
15) Val för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma av två revisorer jämte suppleanter.
16) Val av ledamöter jämte suppleanter till förbundsstämman enligt personaltjänstförbundets stadgar.
17) Val för tiden intill nästa föreningsstämma av valberedning sammansatt enligt 19 §.
17 § Vid en ordinarie föreningsstämma får endast förekomma ärenden som upptagits på
föredragningslistan. Vid en extra föreningsstämma får endast förekomma ärenden som
angivits i kallelsen. Överläggningar får dock äga rum i annan fråga, om föreningsstämman så
beslutar.
Medlem som önskar få ärende behandlat vid en föreningsstämma skall senast 21 dagar före
stämman inkomma med en skriftlig framställan till styrelsen.
18 § Vid föreningsstämma skall föras protokoll.
Valberedning
19 § Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande.
Valberedningen skall avge förslag på de val (utom 16 § 17 mom) som skall förekomma vid
föreningsstämman.
Styrelsen
20 § Styrelsen är föreningens verkställande och förvaltande instans.
21 §
1)
2)
3)
4)
5)

Styrelsen har sitt säte i Stockholm och består av
ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
de ledamöter jämte suppleanter som valts enligt 16 § 14 mom.

Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år räknat från tiden från ordinarie
föreningsstämma intill dess ordinarie förenings-stämma hålls under andra verksamhetsåret.
Styrelsens ordförande, sekreterare och två av ledamöterna väljs jämna år, övriga ledamöter
väljs ojämna år.

Om en ledamot som valts för två år avgår före periodens slut skall fyllnadsval ske för
återstående tid.
22 § Styrelsen kan med sig adjungera de personer den finner lämpligt. Adjungerad ledamot
har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.
23 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst halva antalet av de ledamöter
som
ingår i styrelsen gör framställning om detta.
Vid sammanträde med styrelsen skall föras protokoll.
24 § Styrelsen är beslutsför om kallelse till sammanträde utgått tio dagar före sammanträdet
och minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
I ärenden av brådskande natur får beslut fattas genom skriftlig omröstning utan att styrelsen
sammanträder.
Redogörelse för ett sådant ärende skall tillställas styrelsens samtliga ledamöter. För att ett
beslut skall anses fattat, skall antalet av de i omröstningen deltagande ledamöterna överstiga
hälften av antalet styrelseledamöter. Beslutet förs till protokollet vid styrelsens
nästkommande sammanträde.
25 § Styrelsen skall
1)

verka för föreningens ändamål

2)

verkställa föreningsstämmans beslut

3)

besluta i sådana frågor, som enligt dessa stadgar inte skall hänskjutas till föreningsstämma eller prövas vara av sådan vikt att de skall föreläggas föreningsstämman

4)

förvalta föreningens angelägenheter samt besluta över användningen av föreningens
medel i huvudsaklig överensstämmelse med av föreningsstämman fastställd budget och
i övrigt förvalta föreningens tillgångar

5)

tillsammans med myndigheter kommuner, institutioner och organisationer som är
verksamma för totalförsvaret och i enlighet med gällande bestämmelser planlägga och
medverka till frivillig försvarsutbildning

6)

till ordinarie föreningsstämma avge förslag till budget för verksamhetsåret

7)

bereda ärenden som skall handläggas av föreningsstämman samt avge yttranden över
förslag (motioner) som ingivits till föreningsstämman.

8)

avge verksamhetsberättelse

9)

inom eller utom sig utse erforderliga funktionärer, arbetsgrupper samt representanter
till andra organisationer

10) till förbundet årligen insända vederbörliga rapporter och redovisning
11) föra medlemsmatrikel
12) själv eller genom ombud företräda föreningen mot tredje man samt inför domstolar och
myndigheter.
Ekonomisk förvaltning och revision
26 § Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för de beslut angående medelstilldelning i
vilka de deltagit och mot vilka de inte antecknat avvikande mening.
27 § Föreningens firma tecknas av den eller de personer som styrelsen därtill bemyndigar
28 § I fråga om förvaltningen av föreningens tillgångar gäller
att placering sker enligt styrelsens beslut
att instruktioner för kassören och kassatjänsten fastställs av styrelsen
att värdehandlingar skall förvaras på ett betryggande sätt.
29 § Föreningens räkenskaper jämte protokoll för det gångna verksamhetsåret skall senast
den 1 februari överlämnas till revisorerna, vilka inom en månad skall avlämna
revisionsberättelse.
Om ansvarsfrihet inte beviljas föreningsstyrelsen och erinran mot förvaltningen för det
verksamhetsår redovisningen omfattar inte skett inom sex månader efter det att
revisionshandlingar och revisionsberättelse lämnats på föreningsstämman skall ansvarsfrihet
anses beviljad.
Ändring i stadgarna
30 § För stadgeändring fordras att styrelsens förslag varit utsänt 14 dagar för
föreningsstämman och att beslut fattas på ordinarie föreningsstämma med röstetal enligt 15 §
Föreningens upplösning
31 § Förslag till föreningens upplösning kan väckas av styrelsen eller av enskild medlem.
För giltigt beslut fordras att styrelsens yttrande varit bifogat dagordningen för
föreningsstämman samt att beslutet fattas enligt 15 § stadgat röstetal av två med minst två
månaders mellanrum på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie.
Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar användas på sätt som föreningsstämman
bestämmer vid sista sammanträdet.

