STADGAR
för Föreningen fältjägare i Stockholm (FFJS)
Stadgarna antogs vid årsmötet 13 mars, 2007, att gälla från verksamhetsåret 2007. De är en
omarbetning av de ursprungliga stadgarna från 10 april 1951, 24 april 1979 och 27 april 1995.

§ 1 Föreningens uppgift
Föreningens uppgift är att:
•
•
•
•
•

sammanföra personal som känner gemenskap med Kunglig Jämtlands
Fältjägarregemente, Fältjägarbrigaden och Fältjägargruppen
befrämja ett gott kamratskap mellan medlemmarna
bidra till att upprätthålla fältjägarandan
vårda regementets traditioner
stimulera intresset för försvaret och medverka i försvarsupplysningen.

Föreningens verksamhet bedrivs i samverkan med Kunglig Jämtlands Fältjägarregementes
kamratförening och Fältjägargruppen.
Samverkan med andra kamratföreningar samt ideella organisationer, främst med
jämtlandsanknytning, kan ske.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av den som:
• är eller har varit anställd, alternativt tjänstgör eller har tjänstgjort som värnpliktig vid
Jämtlands fältjägarregemente, Fältjägarbrigaden eller Fältjägargruppen
• på annat sätt har eller har haft anknytning till dessa förband eller hyser särskild
gemenskap med dessa
• är anhörig till de ovan uppräknade kategorierna.
Hedersledamot och hedersmedlem utses av årsmöte på förslag av styrelsen.
Som hedersledamot kallas medlem som i styrelsen nedlagt ett förtjänstfullt arbete för
föreningen under längre tid.
Som hedersmedlem kallas person som på ett utmärkt sätt främjat föreningens syfte.

§ 3 Avgifter
Årsavgift erläggs med belopp som bestäms av årsmöte.
Medlem som, trots påminnelse, under två år inte betalat avgift, utesluts ur föreningen.
Hedersledamot och hedersmedlem är befriade från avgift.

§ 4 Föreningens styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, minst fyra och
högst åtta övriga ledamöter samt två suppleanter. Ordförande och suppleanter väljs av
årsmötet för ett arbetsår. Halva antalet ledamöter väljs varje år av årsmötet för två år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, traditionsbevarare, klubbmästare
och fanförare samt övriga erforderliga funktionärer och arbetsgrupper.
Suppleanter inträder i ordinarie ledamots ställe efter ålder.
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll.
Hedersledamot äger rätt att närvara vid styrelsens sammanträden, dock utan rösträtt.

§ 5 Möten
Föreningen håller årsmöte under första halvåret.
Till årsmötet skall kallelse med föredragningslista utsändas senast tre veckor i förväg.
Utöver årsmötet hålls i regel ett höstmöte med program, som fastställs av styrelsen för varje
gång. Endast minnesanteckningar förs. Vid höstmötet får inte beslut tas i viktigare frågor
såvida inte årsmötet beslutat detta.
Styrelse kan kalla till extra föreningsmöte för avgörande av viktig och brådskande
angelägenhet. Kallelse sker senast tre veckor i förväg. Vid mötet får endast de ärenden
avgöras, som meddelats i bifogad föredragningslista.

§ 6 Ärenden vid ordinarie årsmöte
Vid föreningens årsmöte skall nedanstående ärenden förekomma:
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Fråga om mötets behöriga utlysande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
Föredragning av revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet
Fastställande av årsavgift
Val av:
a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för ett arbetsår
b) halva antalet övriga ledamöter för två arbetsår
c) två suppleanter för ett arbetsår
d) en revisor jämte en suppleant för ett arbetsår
e) valberedning om en sammankallande och två ledamöter för ett arbetsår
Fastställande av arbetsplan och budget för kommande arbetsår
Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
Behandling av ärenden som påkallats av medlem (förslag inlämnas senast två
veckor före årsmöte).

§ 7 Röstning och beslut
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av ledamöterna, däribland ordförande eller vice
ordförande, är närvarande.
Vid lika röstetal i samband med omröstning, gäller ordförandens utslagsröst.
Möte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande.
Rösträtt tillkommer medlem som har betalt senaste årsavgift samt hedersledamot.
Röstning sker öppet och med acklamation, eller om så begärs, slutet.
Beslut fattas med enkel röstövervikt, med undantag för § 10 (stadgeändring).

§ 8 Revision
Föreningens arbets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaperna jämte
övriga erforderliga handlingar skall vara inlämnade till revisorerna för granskning senast 1
februari. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.

§ 9 Föreningens fana
Fanan får inte användas utan att ordföranden givit sitt medgivande. Fanan skall förvaras på ett
betryggande sätt.

§ 10 Stadgar
Beslut om stadgeändring får fattas endast vid ordinarie årsmöte och skall, för att äga giltighet,
biträdas av minst 2/3 av vid årsmötet närvarande medlemmar.

§ 11 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen skall, för att äga giltighet, fattas vid två sammanträden
med minst två månaders mellanrum, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

