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STADGAR
för
KRISTINEHAMNS ARTILLERIFÖRENING
Fastställda vid årsmöte 2017-02-08
§1
Syfte
Kristinehamns Artilleriförening är en öppen, ideell förening med syfte att:
 främja ett gott kamratskap och vara en förening för artillerister som verkat i Kristinehamn,
 vara en sammanslutning för försvarsintresserade,
 vårda artilleritraditionerna i Kristinehamn.
Föreningen ingår i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) och samarbetar
med övriga militära kamratföreningar inom artilleriet.
§2
Föreningens medlemmar utgörs av
Hedersmedlemmar, ständiga medlemmar och årsbetalande medlemmar.
Hedersmedlem utses vid årsmöte på förslag av styrelsen.
§3
Inträde, utträde m m
Inträde i föreningen sker genom erläggande av medlemsavgift.
Med inträde i föreningen förbinder sig medlem att följa dessa stadgar.
Utträde ur föreningen skall anmälas till styrelsen. Medlem som två år i rad ej erlagt årsavgift
anses ha begärt utträde ur föreningen.
Medlem kan av styrelsen uteslutas ur föreningen om han i ord eller handling bryter mot dessa
stadgar eller i övrigt i sitt uppträdande visat sig ovärdig medlemskap i föreningen.
Utesluten medlem kan av styrelsen beviljas återinträde.
§4
Avgifter
Avgifter till föreningen utgörs av:
 Årsavgift
 Avgift för ständigt medlemskap
Årsavgiften erläggs före maj månads utgång.
Medlemsavgiften för ständigt medlemskap erläggs som engångsavgift vid inträde eller när
medlem önskar övergå till ständigt medlemskap och gäller obegränsat antal år.
Medlemsavgift för ständigt medlemskap är tio gånger årsavgiften.
Hedersmedlemmar erlägger inga avgifter.
Årsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.
§5
Arbetsår
Arbetsåret är lika med kalenderår.
§6
Mötesverksamhet
Årsmöte hålls före mars månads utgång.
Kallelse till årsmöte skall ske minst tre (3) veckor före mötet
Extra föreningsmöten hålls då styrelsen så finner erforderligt.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
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Till extra möten med föreningen och styrelsesammanträden skall kallelse ske en vecka före
avsett möte. Styrelsen bestämmer på vilket sätt kallelse skall ske.
Kallelse till extra möten skall innehålla uppgift om det eller de ärenden som föranlett mötet.
Vid alla möten och sammanträden fattas beslut med enkel röstövervikt, se dock §§11 och 12.
Omröstning sker öppet, därest icke medlem påfordrar sluten röstning.
Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, utom vid val, där lottning skall
företas.
Varje närvarande medlem innehar en röst.
Styrelsen äger icke rösträtt vid beslut om ansvarsfrihet.
Vid årsmöte skall följande ärenden upptas till behandling:
1. Val av mötesordförande och mötesekreterare
2. Val av två medlemmar, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötets
protokoll
3. Godkännande av dagordning
4. Fråga angående årsmötets behöriga utlysning
5. Styrelsens årsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet
8. Verksamhetsplanering
9. Fastställande av årsavgift
10. Fastställande av budget
11. Av styrelsen till föreningen hänskjutna ärenden
12. Av enskilda medlemmar till föreningen hänskjutna ärenden
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
14. Val intill nästa årsmöte av:
a. Ordförande
b. Styrelseledamöter
c. Två revisorer och två revisorssuppleanter
d. Valberedning bestående av två medlemmar, vilka ej ingå i styrelsen.
Enskilda medlemmar, som önskar få ärenden behandlade av årsmötet lämnar skriftligt förslag
till styrelsen senast två (2) veckor före årsmötet.
Styrelsen förelägger ärendet för årsmötet.
§7
Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordföranden och av årsmötet
valda ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör,
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens förvaltning.
Styrelsen är beslutsmässiga då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen kan adjungera medlemmar i arbetet.
§8
Instruktioner
Ordföranden leder styrelsens arbete.
Vice ordföranden övertar ordförandens befogenheter vid förfall för denne.
Sekreteraren för föreningens protokoll och handlägger ärenden enligt styrelsens beslut.
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Kassören handhar och ansvarar för föreningens medel. Kassören för föreningens räkenskaper
och överlämnar dessa avslutade före januari månads utgång till föreningens revisorer.
Kassören för föreningens medlemsmatrikel.
Kassören förbereder förslag till budget.
Revisorerna skall senast fjorton (14) dagar före årsmötet informera styrelsen om resultatet av
revisionen samt överlämna revisionsberättelsen för det gångna arbetsåret till årsmötet
§9
Underavdelningar
I föreningen kan ingå underavdelningar med speciell inriktning, exempelvis traditionsfrågor,
som arbetar i enlighet med dessa stadgar, men äger frihet ifråga om egen förvaltning inom sitt
område.
Beslut om bildande av sådan underavdelning fattas av styrelsen.
§ 10
Miniatyrstandar
Miniatyrstandaret, som är en miniatyr av kamratföreningens standar, kan utdelas till medlem
eller annan person, som gjort framstående insatser för föreningen och därmed gjort sig förtjänt
av föreningens tacksamhet.
i särskilda fall kan standaret utdelas till organisation, myndighet eller motsvarande.
Förslag om utdelande av miniatyrstandar framförs till styrelsen, som beslutar om utdelning
skall ske. Styrelsens beslut skall vara enhälligt.
Överlämnandet sker på sätt, som styrelsen beslutar i varje särskilt fall.
Förteckning över utdelade miniatyrstandar förs och förvaras av sekreteraren.
§ 11
Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas på årsmöte och fordrar godkännande av 2/3 av
närvarande medlemmar. Stadgar och stadgeändringar delges samtliga medlemmar.
§ 12
Upplösning
För att vara giltigt skall beslut om upplösning av föreningen fattas vid två på varandra
följande möten, varav det ena skall vara årsmöte. Mellan de två mötena skall vara ett
mellanrum om minst två (2) månader. Vid vart och ett av de två mötena skall beslutet biträdas
av minst 2/3 av de närvarande medlemmarna.
På samma möten, som beslutar om föreningens upplösning, skall beslut med minst 2/3
majoritet fattas hur det skall förfaras med föreningens tillgångar.

