
K U N G L R O S L A G E N S F L Y G F L O T T I U S 
K A M R A T F O R E N I N G 

STADGAR 
for 

UNGL ROSLAGENS FL YGFLOTTILJS KAMRA TFORENING 

Faststallda av arsmotet den 3. juni 1945 med andringar vid 1950, 1974, 1977, 1989, 1995 och 2001 
arsmoten. 

§1 
Foreningens andamal ar att verka for vidmakthallande och utvecklande av samhorigheten mellan /1977 
foreningens medlemmar, varda f!ottiljens,4carens namn och historia, foreningens traditioner samt /2001 
befordra ett gott kamratskap. 

§ 2 
1. Medlemskap i foreningen kan erh&llas av var och en som erlagger stadgad medlemsavgift, samt: /1950 

• varit anstalld , gjort sin vamplikt eller del darav vid flottiljen/'karen. Varit elev vid nagori av /1974 
karens skolor. /1995 

• ar anhorig till ovanstaende /2001 
• har intresse av flottiljens/karens historia och/eller foreningens verksamhet. 

2. Til l hedersmedlem kan utses person som gjort sig synnerligen fortjant och som pa ett utmarkt 
satt framjat foreningens syften. Hedersmedlem valjs av arsmotet pa forslag av styrelsen. 

3. Medlem, som under ett ar och en darpa foljande paminnelse ej erlagt medlemsavgift, uteslutes 
ur foreningen. 

§ 3 
1. Medlemsavgiftens storlek bestams av arsmotet. 

2. Hedersmedlem erlagger ej medlemsavgift. 

§ 4 
1. Foreningens angelagenheter handhas av en styrelse bestaende av sju ordinarie ledamoter jamte /1977 

t\'a suppleanter. Mandattiden for styrelseledamot ar t\'a ar och for styrelsesuppleant ett ar. /2001 

2. Ordforanden och kassoren valjs av arsmotet, i ovrigt konstituerar styrelsen sig sjalv. 

3. Styrelsen sammantrader pa kallelse av ordforanden nar denne anser sa erforderiigt eller om minst 
tre ledamoter darom hemstaller. Styrelsen ar beslutsfor da minst fyra ledamoter ar narvarande. Vid 
omrostning inom styrelsen galler enkel majoritet. Vid lika rostetal ager ordforanden utslagsrost 
utom vid val, da lotten skilje. 

4. Foreningens firma tecknas av kassoren. 

5. Styrelsens samtliga medlemmar aro ansvariga for foreningens tiilgangar och f6r\'altning 

6 Foreningen har sitt sate i Taby. 

§ 5 
1 Kassoren forvaltar foreningens medel. Kontanta tiilgangar, utover det belopp som erfordras for 

lopande utgifter, insatts a bankrakning som st>'relsen bestammer. 

2. Foreningens rakenskapsar sammanfaller med kalenderar. Foreningens verksamhetsar sammanfaller /1950 
med tiden mellan tva arsmoten. /1977 



3. Foreningens fon-altning och rakenskaper granskas av tvenne av arsmotet utsedda revisorer. Pa ena-
handa satt utses en suppleant for dessa. Revisorer ager ratt, att narhelst darom gores framstallning 
taga del av stjaelsens f6r\'altning. 

4. Styrelsens forvaltningsberattelse skall jamte rakenskapema i komplett skick vara revisorema till- /1950 
handa senast 1. februari, varefter revisorema har att fore den 1. pafoljande mars avlamna berattel- /1977 
se i anledning av revisionen med forslag om ansvarsfrihet. Styrelsens verksamhetsberattelse fore-
lagges arsmotet, som har att fatta beslut. 

§ 6 
1. Arsmote avhills snarast efter verkstalld revision, dock senast forsta veckan i juni. Kallelse till ars- /1950 

mote sker genom tillkannagivande pa satt som styrelsen finner lampligt. /1977 

2. Vid arsmotet skola foljande arenden forekomma: 
1. Val av ordforande och sekreterare for arsmotesforhandlingama /200] 
2. Val av tva personer, tillika rostraknare, att jamte ordforanden justera dagens protokoll 
3 .Styrelsens berattelse over verksamheten och fdrvaltningen under der gangna aret. 
4. Revisionsberattelse 
5. Beslut angaende ansvarsfrihet. 
6. Bestammande av medlemsavgift. 
7. Arende som av styrelsen hanskjutits till arsmotet. 
8. Fragor vackta av enskild medlem pa satt som dessa stadgar foreskriver. 
9. Val av styrelse: a) ordforande och kassor 

b) dvriga styrelseledamoter 
c) tva styrelsesuppleanter 

10. Val av: a) t\'a revisorer 
b) en revisorsuppleant 
c) valberedning 

3. Enskild medlem, som onskar fa arende forelagt arsmotet, skall minst 15 dagar fore motet in-
lamna skriftligt forslag till styrelsen, som jamte eget yttrande framlagger detsamma. 

4. Extra mote avhalles, da styrelsen sa finner erforderligt eller revisorema det payrkat, samt dess-
utom da minst 25 medlemmar darom till ordforanden i god tid gora skriftlig framstallning med 
angivande av arende som onskas upptagna till behandling. 

5. Beslut fattas med enkel majoritet, utom i de fall som namns i § 7 och 8. Omrdstning sker oppet 
savida ej sluten omrostning sarskilt begares. Vid lika rostetal ager ordforanden utslagsrost, utom 
vid val, da lotten skilje. 

§ 7 
Beslut om andringar av dessa stadgar eller tillagg till desamma erfordrar godkannande av Srsmote 
med minst t\'a tredjedels majoritet. 

§ 8 
1. Beslut om foreningens upplosande skall for att vara giltigt fattas pa tva med minst tva manaders 

mellanrum pa varandra foljande moten, varav minst ett arsmote och vid vart och ett av dessa bi-
tratts av minst tva tredjedels majoritet. 

2. Vid sista sammantradet skall beslut i fraga om disposition av foreningens tillgangar och tillhorig-
heter fattas. 

oooOooo 


