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         tadgar för 
         F 18 Kamratförening  
        Föreningen bildades och stadgarna    
           fastställdes 1984–05–10. 
 
          
Stadgarna är reviderade 1992–05–07, 1996–05–23, 1999–04–22, 2002–05–15, 2006–04–27, 
2010-04 22, 2011-05-03, 2016-05-10 och 2022-05-19. 
 

 
F 18 Kamratförening är en ideell och opolitisk förening för medlemmar ur Kungl. Södertörns 
Flygflottilj, Flygvapnets Södertörnsskolor samt personer invalda genom annan tjänstgöring eller i 
övrigt har ett historiskt intresse av F 18 eller i övrigt vill stödja föreningens verksamhet. F 18 
Kamratförening och dess medlemmar skall i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive 
jämställdhet, förbud mot diskriminering och strävan efter att åstadkomma jämställdhet mellan män och 
kvinnor. Verksamheten leds av en ledning med säte på Tullinge. 

 
§ 1  Föreningens ändamål 
 

1.1 Verka för att vidmakthålla och stärka samhörigheten mellan personal 
som tillhört Kungliga Södertörns Flygflottilj/Flygvapnets 
Södertörnsskolor, gjort sin värnplikt vid F18 eller genom annan 
flyganknytning eller flyghistoriskt intresse för F 18 blivit medlem i 
föreningen.  

 
1.2 Bidra till att vårda F 18 traditioner.   

 
1.3 Befordra ett gott kamratskap.  
 
1.4 Utgöra en länk mellan medlemmarna, Försvarsmakten och bygden. 

 
 1.5 Informera om försvaret. 
 
§ 2 Medlemskap 
 
  2.1 Föreningens medlemmar utgörs av hedersmedlemmar och         
                         betalande medlemmar. Betalande medlemmar erlägger årsavgift. 
 
 2.2 Till hedersmedlem kan utses person som på ett utmärkt sätt främjat 

föreningens syften. Hedersmedlem väljs vid årsmötet på förslag av 
styrelsen. 

 
 2.3 Militär, före detta civilmilitär, civil och värnpliktig personal samt 

frivilligpersonal som tjänstgjort vid F18, kan bli medlem i föreningen. 
Härutöver kan personer med anknytning till eller intresse för F18 samt 
sådana som vill främja föreningens intresse erhålla medlemskap. 

 
 2.4 Överbefälhavaren, när det är en officer från Flygvapnet, respektive 

Flygvapenchefen, chefen för Upplands Flygflottilj och chefen för 
Luftstridsskolan är, efter förfrågan från föreningens styrelse, 
självskrivna medlemmar i föreningen.  
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§ 3 Inträde 
 
 3.1 Inträde erhålls genom anmälan till styrelsen och erläggande av               
                      fastställd medlemsavgift. 
 
§ 4 Medlemsavgift 
 

4.1  Medlemmar betalar årsavgift. Avgiftens storlek beslutas 
av årsmötet, på förslag av styrelsen. Medlemsavgiften betalas årligen   
och senast den 30 april. 

 
4.2 Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift. 
 

 4.3 ÖB (FV), FVC, C F 16, C LSS betalar ingen medlemsavgift.  När 
befattningshavarna lämnar sin befattning blir de betalande medlemmar 
om de önskar kvarstå som medlemmar i föreningen. 

 
4.4   För ny medlem, som betalar medlemsavgift från och med den 1  

                  september gäller medlemsavgiften även för kommande kalenderår. 
 

4.5 Medlemskap upphävs när medlem, trots påminnelse från kassören,    
inte betalat medlemsavgift senast den 30 juni det år medlemsavgiften 
skulle betalats. 

 
4.6 Styrelsen kan besluta om fritt medlemskap för sponsorer, donatorer 

med flera. 
 
§ 5 Styrelse 
 

5.1  Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som väljs av     
            årsmötet. Styrelsen består av ordförande (väljs vartannat år), 

sex (6) ordinarie ledamöter (varav tre väljs vartannat år). 
 

5.2  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och 
klubbmästare. 

 
5.3  Inom styrelsen utgör ordföranden, sekreteraren och kassören ett 

verkställande utskott, där den förstnämnde är självskriven ordförande. 
 

5.4  Styrelsen sammanträder på kallelse av dess ordförande och är 
beslutsmässig då minst hälften av styrelsens ledamöter, däribland 
ordföranden eller sekreteraren, är närvarande. 

 
5.5  Ordföranden representerar föreningen, kallar till sammanträde med 

föreningen och styrelsen samt leder förenings- och 
styrelsesammanträden. 

   
 5.6 Vice ordförande träder in vid förfall av ordinarie ordförande. 
 
 5.7 Kassören handhar föreningens kassa och räkenskaper. 
 

5.8  Sekreteraren handhar skriftväxling, förvarar handlingar, förbereder 
sammanträden, för protokoll och reviderar medlemsmatrikeln. 
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 5.9 Klubbmästaren handhar som huvudansvarig planläggning för 

föreningens sammankomster, svarar för utspisning och 
lokalanskaffning. 

 
 5.10 Ordförande och kassör tecknar föreningens firma var för sig. 
 
§ 6 Verkställande utskottet (VU) 
 

6.1 VU sammanträder på kallelse av dess ordförande eller på begäran av 
övriga ledamöter.  

 
6.2 VU verkställer styrelsens uppdrag och beslut, sköter löpande ärenden 

och förbereder ärenden som skall behandlas av styrelsen. 
 
          6.3  Beslutar i frågor som kräver omedelbart avgörande och besluten skall 
  protokollföras vid nästföljande styrelsemöte. 
 
§ 7 Revision 
 

7.1 För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser 
årsmötet två (2) revisorer. 

     
  7.2 Mandattiden är för revisorer två (2) år (en väljs vartannat år). 
 
  7.3     Föreningens arbets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret. 
 

7.4 Föreningens räkenskaper överlämnas till revisorerna för granskning 
senast den 31 januari. 

 
7.5 Undertecknad revisionsberättelse samt övriga granskade handlingar 

överlämnas till styrelsen senast den 1 mars. 
 
§ 8 Valberedningen 
 

8.1 Valberedningen består av två (2) ledamöter. Mandattid ett (1) år. 
 

8.2 Valberedningen åligger att senast 45 dagar före nästföljande årsmöte 
till styrelsen inge förslag på kandidater till i § 9 föreskrivna val. 

 
§ 9 Årsmöte 
 
  9.1 Årsmöte hålls årligen före 1 juni vid tidpunkt som styrelsen      
                       bestämmer. Kallelse utfärdas senast 30 dagar före mötet.   
   Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
 
                   1.    Årsmötets öppnande 
           2.   Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet. 

           3.       Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll 

  4. Föredragning av verksamhetsberättelsen 
  5.   Föredragning av förvaltningsberättelsen 
  6.   Föredragning av revisionsberättelsen 
  7. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse och genomfört 

verksamhetsår 
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  8. Val av: 
         a)  Ordförande 

                 b) Styrelseledamöter 
      c) Revisorer 
      d) Valberedning 
  9.     Beslut angående ärenden som av styrelsen hänskjutits till 
                               årsmötet. 
  10.     Behandling av frågor som väckts av enskild medlem  
             på det sätt som § 11 i stadgarna föreskriver (motioner). 
  11.     Årsmötets avslutande. 
 

 9.2  Extra årsmöte hålls då styrelsen finner så erforderligt. Kallelse till ett 
extra årsmöte utfärdas på samma sätt som är föreskrivet för årsmötet. 

 
§ 10 Rösträtt och beslut 
 
 10.1 Rösträtt äger var och en av föreningens medlemmar, som betalat 

medlemsavgift, liksom hedersmedlemmar. Beslut fattas med enkel 
röstövervikt av närvarande medlemmar. 

 
 10.2 Omröstning sker öppet, om inte sluten omröstning begärs. Vid lika 

röstetal avgörs val genom lottning, i andra frågor gäller den mening som 
biträds av den ordförande som tjänstgör vid mötet. 

 
§ 11 Förslag från enskild medlem (motion) 
 
 11.1 Enskild medlem som önskar få ärende upptaget till prövning vid 

föreningsmöte, skall senast två veckor före mötet inlämna skriftlig 
framställning om detta till styrelsen. Styrelsen föredrar sedan ärendet 
jämte eget yttrande vid mötet. 

 
§ 12 Utmärkelser 

 
12.1 Bestämmelser och tilldelning av utmärkelser regleras i särskild   
           skrivelse, efter beslut av föreningens styrelse. Förteckning över   
           tilldelade utmärkelser framgår av föreningens medaljmatrikel,  
           som hålls aktuell av föreningens sekreterare. 

 
§ 13 Ändring av stadgarna 
 
 12.1 Beslut om stadgeändring fattas vid årsmötet och skall för att vara giltigt 

biträdas av minst två tredjedelar av i årsmötet deltagande medlemmar. 
 
§ 14 Föreningens upplösning 
 
 13.1 Om frågan om föreningens upplösning väcks, åligger det styrelsen att, 

vid det första av de möten där frågan tas upp till behandling, lägga fram 
förslag till hur föreningens tillgångar skall disponeras. Beslut om att 
upplösa föreningen skall för att äga giltighet ha fattats vid två med minst 
två månaders mellanrum på varandra hållna föreningsmöten (varav ett 
årsmöte), och vid vart och ett av dessa möten skall minst två tredjedelar 
av deltagarna i mötet ha röstat för en upplösning. 

 
 13.2 Vid sista sammanträdet skall beslut fattas om hur man skall förfara med 

föreningens tillgångar och tillhörigheter. 
 
 13.3 Penningmedel får inte delas mellan föreningens medlemmar. 


