STADGAR
för
Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER
§1

SYFTE

Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för
kustjägare.
KJV har till uppgift att verka för
att stärka medlemmarnas samhörighetskänsla
att aktivera medlemmarnas sociala engagemang
att befästa god kamrat- och sportsmannaanda
att bevara vänskap och kustjägartradition
att genom frivillig försvarsverksamhet stödja Försvarsmakten
samt att därmed stärka Rikets försvar.
KJV skall ha sitt säte i Stockholm.
§2

MEDLEMSKAP

KJV är öppet för alIa som fullgjort sin utbildning som kustjägare och för andra med anknytning till kustjägarverksamhet.
Styrelsen far bevilja medlemskap för den som antingen
(i)
(ii)
(iii)

fullgjort sin utbildning som kustjägare; och
kan antas verka för KJVs ändamål och iaktta dess stadgar; eller
av styrelsen bedöms lämplig att vara medlem i KJV.

Till hedersledamot i KJV kan styrelsen utse person, vilken på ett förtjänstfullt
vis främjat KJVs syften eller utmärkt sig genom annan särskilt framstående
prestation.

§3

UTTRÄDE UR KJV

Medlem som vill utträda ur KJV bör göra skriftlig hemställan därom till
styrelsen och är därmed omedelbart skild från KJV.
Styrelsen kan fatta beslut om att utesluta medlem ur KJV. Beslut om uteslutning
av medlem kan ske om vederbörande
´
(i)
brutit mot KJVs stadgar; eller
(ii)
motverkat KJVs intressen eller dess ändamål; eller eljest
(iii)
iakttar ett uppträdande och handlingssätt som ej är representativt for KJV.
Innan styrelsen fattar beslut om uteslutning av medlem, ska vederbörande beredas tillfälle
att yttra sig i ärendet. Beslut om uteslutning ska översändas till medlemmen med post i
rekommenderat i brev.
Medlem som uteslutits av styrelsen, har rätt att få beslutet prövat av stämma
med KJVs medlemmar. Begäran om prövning på stämma ska skriftligen sändas
till KJVs styrelse inom tre (3) veckor efter att styrelsens beslut översänts till
vederbörande.
Den som ej erlagt fastställd årsavgift senast den 30 juni, upphör automatiskt att
vara medlem i KJV. Styrelsen kan fatta beslut om undantag från denna regel beträffande
viss medlem.
§4

MEDLEMSAVGIFTER OCH MEDLEMSKORT

Årsmötet fastställer årsavgift. Årsmötet kan besluta om reducerad årsavgift för följande
medlemskategorier: Medlemmar under 20 år, medlemmar över 80 år samt medlemmar
anställda vid Kustjägarregementet.
Årsavgiften ska erläggas senast den 1 mars.
Hedersledamot är befriad från avgifter.

§5

STYRELSE

KJVs styrelse ska bestå av minst sju (7) ledamöter med eller utan suppleanter, varav en (1)
är ordförande.
Styrelsen väljs av ordinarie årsmöte på följande sätt:
Val för tiden t o m Årsmöte under andra kalenderåret efter
valet av:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ordförande i föreningen, väljs udda årtal
vice ordförande i föreningen, väljs jämna årtal
föreningssekreterare, väljs udda årtal
föreningskassor, väljs jämna årtal
en eller flera ledamöter, väljs jämna årtal
en eller flera ledamöter, väljs udda årtal

Styrelsen fastställer sin egen arbetsordning
Styrelsen utser i övrigt inom sig funktionärer samt fastställer arbetsordning.
§6

STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen ska aktivt leda KJVs verksamhet och även i övrigt tillvarata KJVs
intressen.
Styrelsen ska årligen i god tid före årsmötet avlämna berättelse över föregående
års verksamhet och till KJVs revisorer överlämna räkenskaper, protokoll och övriga handlingar för granskning.
§7

STYRELSENS BESLUT

Styrelsen är beslutför om samtliga ledamöter har kallats och minst sex (6) ledamöter är
närvarande. Vid sammanträdet ska föras protokoll.
§8

FIRMATECKNING

KJVs firma tecknas av styrelsen och av den eller de personer som styrelsen därtill utser.

§9

RÄKENSKAPSÅR

KJVs räkenskapsår omfattar tiden 1 januari -31 december.
§ 10

REVISION

KJVs revisorer ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det senaste räkenskapsåret och i god tid före årsmötet avlämna revisionsberättelse.
§ 11

STÄMMA

KJV ska hålla årsmöte senast före utgången av mars månad. Styrelsen kallar till
årsmöte. Kallelse och dagordning ska utsändas senast trettio (30) dagar före mötet.
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
2. Val av ordförande och sekreterare for mötet
3. Val av justeringsman, tillika rösträknare, att jämte ordförande
justera årsmötesprotokollet
4. Fråga om årsmötet har blivit i behörig ordning utlyst
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt
resultat- och balansräkning
6. Föredragning av revisionsberätte1se
7. Fastställande av resultat- och balansräkning jämte beslut om
disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om arvode till styre1sens ledamöter och övriga
funktionärer
10. Val av ordförande, övriga styrelse1edamoter och suppleanter
11. Val av revisor
12. Val av valberedning
13. Fastställande av årsavgift
14. Motioner
15. Övriga frågor

§ 12

BESLUT VID STÄMMA

Vid KJVs stämma får rösträtt ej utövas med fullmakt.
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering, som kan vara öppen eller sluten. Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet.
Vid omröstning som ej avser val, galler vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet. Vid val ska i händelse av lika röstetal, 1otten avgöra.
Beslut i ekonomisk fråga får icke fattas, om icke frågan varit upptagen i föredragningslistan för mötet.
AlIa beslut bekräftas genom klubbslag.
§ 13

MOTIONER

Medlem som önskar få fråga behandlad vid en stämma ska inlämna sitt förslag
till styrelsen senast tjugoen (21) dagar fora årsmötet och senast sju (7) dagar före extra
stämma.
§ 14

EXTRA STÄMMA

Styrelsen kan vid behov kalla KJVs medlemmar till extra stämma. Styrelsen är
skyldig att kalla till extra stämma, när detta begärs av KJVs revisorer eller det
begärs av minst 1/10 av KJVs röstberättigade medlemmar.
Kallelse jämte dagordning for extra stämma ska översändas till samtliga
medlemmar senast fjorton dagar (14) före mötet.
§ 15

ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om ändring av dessa stadgar eller beslut om upplösning av KJV, får endast avgöras
på ordinarie årsmöte. För att bli gällande ska beslut om ändring
av dessa stadgar eller upplösning av KJV, fattas på två (2) efter varandra följande årsmöten. Beslut om upplösning av KJV ska innehålla föreskrift om
användning av KJVs tillgångar för bestämt ändamål.
Ovanstående stadgar har beslutats av styrelsen för Sällskapet
KUSTJÄGARVETERANER vid bildandet av föreningen.
§ 1 är ändrad genom beslut vid årsmöte 2000-03-25 och 2001-03-31.
§ 4 är ändrad genom beslut vid årsmöte 2012-03-31 samt 2013-04-23.
§ 5 är ändrad genom beslut vid årsmöte 2006-03-25 samt 2007-03-17

