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§ 1 Föreningens firma  
 

Föreningens firma är Kunglig Västernorrlands regementes kamratförening. 

 

§ 2. Föreningens ändamål  
 

Föreningen är ideell, opolitisk och öppen för alla vars ändamål är: 

  

 att vidmakthålla och utveckla samhörigheten mellan människor med anknytning till 

 förbandet 

 

 att befordra ett gott kamratskap och stärka banden mellan frivilligförsvaret, 

 Västernorrlandsgruppen och hembygden 

 

 att årligen utdela kamratföreningens förtjänstmedalj till bäste soldat vid hemvärnsbatal-

 jonerna och den Grundläggande Militära Utbildningen vid Västernorrlandsgruppen 

 

 att delta i Svenska militära kamratföreningars riksförbunds veteranarbete 

 

 att vårda regementets traditioner 

 

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att bland annat bedriva arbete i följande utskott:  

 

 Program- informationsutskott med uppgift att organisera och genomföra föreningens 

 mötesverksamhet samt handlägga föreningens externa informationsverksamhet  

  

 Historie- och studieutskott med uppgift att dokumentera och vårda regementets traditioner 

 samt organisera medlemsstudier 

 

 Veteran- och medlemsvårdsutskott med uppgift att komplettera offentlig verksamhet med 

 väntjänster/kamratstöd
1
 åt veteraner och föreningens äldre och funktionsnedsatta 

 medlemmar  

 

§ 3 Föreningens säte  
 

Föreningen har sitt säte i Sollefteå. 

 

§ 4 Medlemskap 
 

Medlem i föreningen kan den bli:  

 

 som vill verka för att förverkliga föreningens målsättning  

 

 som förbinder sig att följa föreningens stadgar 

 

 som vill handla mot alla människor i en anda av samhörighet och som inte 

 diskriminera  någon annan människa, på grund av etnisk bakgrund, kön, sexuell 

 läggning eller annan orsak. 

                                                 
1
  Väntjänster/kamratstöd är inte ett professionellt vårdarbete utan en helt vanlig mänsklig relation. 
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Föreningens medlemmar är hedersmedlemmar, ständiga medlemmar och årligen betalande 

medlemmar. 

Hedersmedlem utses av årsmötet. 

Medlemskap vinns genom inbetalande av medlemsavgiften till föreningens plusgironummer. 

 

§ 5 Medlemsavgifter 
 

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.  

Hedersmedlem och ständiga medlemmar betalar inte medlemsavgift.  

Medlem som inte betalt sin medlemsavgift före verksamhetsårets utgång anses ha utträtt ur 

föreningen.  

 

§ 6 Styrelsen 
 

Styrelsen består av ordförande och 6 övriga ledamöter jämte 2-4 suppleanter.  

Ordförande väljs för ett år och övriga ledamöter för två år.  

Halva antalet ledamöter väljs det ena året och halva antalet det andra året med växelvis avgång.  

Suppleant väljs för ett år. 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen 

anser sig behöva.  

Vid förfall inträder suppleant.  

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa 

årsmöte. 

 

§ 7 Styrelsens uppgifter 
 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen 

beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa 

av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, 

samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.  

 

Styrelsen tillsätter olika handläggare, kommittéer, arbetsgrupper och nätverk, som studieorganisatör, 

och festkommitté, för att ta hand om olika uppgifter och lösa olika uppdrag mer eller mindre 

självständigt.  

 

Styrelsen skall hålla minst 4 fyra möten per år. Styrelsen sammanträder därutöver när ordföranden 

finner det erforderligt eller om minst fyra styrelseledamöter begär detta. 

 

Styrelsen är beslutsmässig då minst 5 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel 

majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val 

genom lottning. 

 

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott på tre personer i vilket ordföranden, sekreterare och kassör 

bör ingå. 

 

Styrelsen utser inom sig” firmatecknare”. 
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§8 Räkenskaper 
 

Kalenderår är föreningens räkenskapsår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens 

revisorer senast fyra veckor före årsmötet. 

 

§ 9 Revision 
 

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.  

Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen. 

 

§ 10 Beslut, omröstning och beslutsmässighet 
 

Endast vid mötet närvarande föreningsmedlemmar har rösträtt. Varje medlem har en röst.  

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). 

 

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. 

Beslut fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet.  

 

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom 

lottning. 

 

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne 

är ansvarig, inte heller vid val av revisor. 

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas 

om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. 

 

§ 11 Årsmöte 
 

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 15 mars på 

tid och plats som styrelsen bestämmer.  

Skriftlig kallelse
2
 ska skickas till alla medlemmar senast tre veckor före ordinarie årsmöte och 

senast en vecka före extra årsmöte. Med kallelserna skall bifogas en föredragningslista med de 

ärenden som årsmötet kommer att behandla. 
 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

 

1. Mötets öppnande 

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 

4. Fastställande av dagordning.  

5. Val av mötesordförande  

6. Val av mötessekreterare  

7. Val av protokolljusterare och rösträknare.                                                                                                  

8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse  

9. Behandling av styrelsens ekonomiska berättelse  

                                                 
2
 Brev alternativt mejl 
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10. Behandling av revisorernas revisionsberättelse  

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  

12. Behandling av styrelsen förslag till verksamhetsplan 

13. Fastställande av medlemsavgifter 

14. Fastställande av rese- och traktamentsersättningar och eventuella övriga ersättningar 

15. Behandling av styrelsens förslag till budget för det kommande året 

16. Behandling av inkomna motioner. 

     Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet. 

17. Behandling av styrelsens förslag  

18. Val av ordförande för en tid av ett år 

19. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år  

20. Val av två suppleanter för en tid av ett år     

21. Val av två revisorer för en tid av ett år 

22. Val av två revisorsersättare för en tid av ett år  

23. Val av ombud till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbunds Representantskap 

      (avser de år då det är representantskapsmöte) 

24. Val av övrig representation    

25. Val av valberedning 

26. Övriga frågor 

27. Avslutning 

 

§ 12 Extra årsmöte 
 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 

av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen.  

Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra 

årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. 

 

§ 13 Regler för ändring av stadgarna 
 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av vid årsmötet närvarande 

medlemmar. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen. 

 

§ 14 Kamratföreningens förtjänstmedalj 

 

Stadgar för Kunglig Västernorrlands regementes kamratförenings förtjänstmedalj enligt bilaga 1 

 

§ 15 Bildande av sektioner av kamratföreningen    
 

Om medlemmar på annan ort än Sollefteå önskar bedriva verksamhet i enlighet med § 1 i dessa 

stadgar kan de bilda en sektion av vår kamratförening.  

 

Sektionerna är helt självständiga föreningar och utser egna styrelser med eget ansvar.  

 

§ 16 Utträde ur kamratföreningen 
 

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 

därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 
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§ 17 Uteslutning ur kamratföreningen 

 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala 

beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat 

föreningens intressen.  

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att 

medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att 

yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för 

uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet. 

 

§ 18 Upplösning av kamratföreningen 
 

För upplösning av föreningen krävs beslut av ett årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.  

 

Om föreningen upplöses skall:  

 

 föreningens medlemmar kunna hänvisas till annan kamratförening som i avtal 

 förklarat sig villig att ta emot de av våra medlemmar som så önskar 

  

 föreningens tillgångar överlämnas till annan militär kamratförening som i avtal 

 förklarat sig villig att ta emot dem  

 

 kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning  

 sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen. 

 


