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--o0o-Dessa stadgar bygger på normalstadgar antagna av förbundsstyrelsen 2010-04-16

STADGAR
för
SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM
Dessa stadgar är godkända av Sjövärnskårernas Riksförbunds styrelse 2011-10-15 och
antagna vid ordinariekårstämma 2012-02-16 samt vid extra kårstämma 2012-05-12.
Senaste ändring av dessa stadgar godkändes av Sjövärnskårernas Riksförbunds styrelse den 2020-02-08
och fastställdes vid ordinarie kårstämma 2020-02-20.

§1 FÖRBUNDSTILLHÖRIGHET
1.1

Sjövärnskåren Stockholm, i dessa stadgar benämnd ”kår” eller ”kåren” är medlem i
Sjövärnskårernas Riksförbund.

1.2

Kåren är en allmännyttig ideell förening som är politiskt, ideologiskt och religiöst
obunden.
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§2 UPPGIFT
2.1

Kåren ska vårda traditionerna från Stockholms Sjövärnsflottilj, Stockholms Frivilliga
Motorbåtsflottilj (bildad 1914), Stockholms Sjövärnsförening, Stockholms Sjövärnskår
(sammanslagning av Stockholms Sjövärnsförening och Roslagens Sjövärnsförening
1982), Stockholms Kustartilleri- & Amfibiebefälsförening (bildad 1951 och
sammanslagen med Stockholms Sjövärnskår 2010) samt verka för sammanhållning och
gott kamratskap bland medlemmarna.

2.2

Kåren ska inom sitt verksamhetsområde medverka till stärkande av försvarsviljan samt
därigenom bidra till försvaret av vårt land.

2.3

Kårens uppgift är att bedriva verksamhet inom
a) ungdomsutbildning i främst maritima kunskaper och färdigheter
b) rekrytering till och fortbildning/utbildning av frivillig personal inom totalförsvaret och
då främst personal med maritima/marina uppgifter
c) totalförsvarsinformation och säkerhetspolitisk diskussion.

2.4

Kåren har som särskild uppgift att inom sitt verksamhetsområde beakta och verka i
enlighet med vad som anges i § 2.1 i stadgarna för Sjövärnskårernas Riksförbund.
”Sjövärnskåren är en sammanslutning av inom riket och inom den marina och maritima delen av totalförsvaret
verkande, frivilliga försvarsorganisationer. Till förbundet kan anslutas ekonomiska stödorganisationer enligt
särskilt beslut av förbundsstämma.”

2.5

Kåren ska verka för de mål, som anges i Sjövärnskårens strategiska plan, vilka fastställs
vid förbundsstämman för Sjövärnskårernas Riksförbund.

§3 ORGANISATION
3.1

Kårstämman är kårens högsta beslutande instans.

3.2

Kårstyrelsen är kårens verkställande och förvaltande organ.

3.3

Kåren har sitt säte i Stockholm.

3.4

Firmatecknare för kåren är ordförande och kassör var för sig.
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§4 MEDLEMSKAP
4.1

Medlemskap i kåren kan erhållas efter ansökan.
Person som inte är myndig och söker medlemskap måste i ansökan ha tillstånd av
vårdnadshavare.

4.2

Medlem som önskar utträda ur kåren anmäler sin avsikt till styrelsen, som äger att
bevilja utträde. Medlem som inte erlagt fastlagd årsavgift under närmast två föregående
verksamhetsår trots påminnelse anses ha utträtt ur kåren. Avser ej hedersmedlem.

4.3.

Medlem som bryter mot dessa stadgar eller mot av kåren fastställda eller fattade beslut,
kan uteslutas ur kåren. Medlem som föreslås bli utesluten ska beredas tillfälle att yttra
sig och ges rimlig tid att vidta rättelse. Beslut om uteslutning ska, för att bli giltigt, fattas
av kårens styrelse och minst tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade ska biträda
beslutet.

4.4

Medlem som gjort sig synnerligen förtjänt därav kan utses till hedersmedlem.
Hedersmedlem behöver inte betala medlemsavgift.
Hedersmedlem utses av en enhällig styrelse tillsammans med ett enhälligt medaljutskott,
utlåtande från eventuellt vid tillfälle för omröstning frånvarande ledamot i styrelse eller
medaljutskott ska inhämtas och dokumenteras innan utnämnande. Styrelseledamot eller
styrelsesuppleant kan inte under mandatperiod utses till hedersmedlem utan beslut vid
kårstämma.
Styrelsen är skyldig att i verksamhetsberättelse ange eventuell utnämning av
hedersmedlem.
Medlem vid en ålder av lägst 70 år som varit betalande medlem under en
sammanhängande period om 10 år, utses till ständig medlem. Ständig medlem behöver
inte betala medlemsavgift.

4.5

§5 UNGDOMSVERKSAMHET
5.1

Kåren ska bedriva ungdomsverksamhet i enlighet med Sjövärnskårernas Riksförbunds
gällande föreskrifter.

5.2

En av de valda styrelseledamöterna är ansvarig för ungdomsverksamheten och dess
organisation, medel och resurser. Bland ungdomar under utbildning ska utses
elevrepresentanter till unggrupp under ledning av ansvarig för ungdomsverksamheten.
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§6 KÅRSTÄMMA
6.1

Kårstämman utgörs av kårens närvarande medlemmar.

6.2

Kårstämma hålls årligen före den 15 mars på tid och plats som kårstyrelsen
bestämmer.
Kallelse utsänds brevledes eller digitalt till samtliga medlemmar senast tre veckor före
stämman. Föredragningslista, verksamhetsberättelse, valberedningens förslag till
nomineringar anslås på kårens hemsida senast två veckor före stämman, stämmodagen
inräknad.

6.3.

Varje hedersmedlem, ständig medlem samt medlem i kåren som erlagt medlemsavgift
för föregående verksamhetsår, har en röst. Röstning genom ombud får ej förekomma.
Kårstämman är beslutsmässig då den är behörigt kallad i enlighet med punkt 6.2 ovan
och minst en röstberättigad är närvarande. Röstning sker öppet. Vid personval får dock
sluten omröstning förekomma på yrkande av röstberättigad.

6.4

Ingen röstberättigad får delta i beslut där vederbörande har enskilt intresse.

6.5

Kårstämmans beslut i andra ärenden än personval utgörs av den mening som har fått
mer än hälften av de avgivna rösterna, eller vid lika röstetal den mening som
ordföranden biträder. Vid personval anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid
lika röstetal avgörs personval genom lottning.

6.6

Till kårstämma inbjudna gäster, representanter för Försvarsmakten,
totalförsvaret och/eller andra organisationer får delta i stämmans överläggningar men ej
i dess beslut.

6.7

Extra kårstämma hålls inom sex veckor från det att: (a) kårens styrelse så beslutat, (b)
begäran inkommit till kårens styrelse från minst en femtedel av kårens medlemmar eller
(c) begäran inkommit till kårens styrelse från en av revisorerna.
För kallelse med mera gäller punkt 6.2 ovan.
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6.8

Vid kårstämma och extra kårstämma får beslut endast fattas i ärende, som upptagits i
föredragningslista publicerad enligt punkt 6.2 ovan. Stämman kan besluta om
överläggning, men ej om beslut avseende ärende som väckts under stämman.

6.9

Vid kårstämma ska föras protokoll, som undertecknas av kårstämmans ordförande och
sekreterare samt justeras av två av stämman valda personer. Röstlängd ska bifogas
protokoll. Protokollet ska vara tillgängligt för kårens medlemmar senast fyra veckor
efter kårstämma. Kopia av justerat årsmötesprotokoll men utan underskrifter och
röstlängd presenteras på kårens hemsida.

6.10

Vid ordinarie kårstämma ska förekomma
a) Val av ordförande och sekreterare för stämman.
b) Val av två justeringsmän tillika rösträknare
c) Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.
d) Upprättande av röstlängd.
e) Kårstyrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår.
f) Revisorernas berättelse.
g) Fastställande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt
disposition av resultatet.
h) Fråga samt beslut om ansvarsfrihet för kårstyrelsen.
i) Beslut om budget för nästkommande verksamhetsår.
j) Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
k) Val av styrelseledamöter och suppleanter enligt §8.1 för en individuell mandatperiod
om högst två år. Ledamot ska vara myndig Avgår ledamot under mandatperioden ska
fyllnadsval ske vid nästkommande kårstämma. Vid val ska eftersträvas att styrelsens
ledamöter är jämt fördelade vad gäller mandatperiodens utgång.
Följande poster ska minst vara namngivna:
● ordförande
● kassör
● sekreterare
l) Val av två revisorer och en ersättare för tiden till och med nästkommande kårstämma.
m) Val av valberedning för tiden till och med nästkommande kårstämma.
n) Ärenden som kårstyrelsen hänskjutit till kårstämman.
o) Ärenden som medlem minst fyra veckor före stämman lämnat till kårstyrelsen för
avgörande på kårstämman.
Vid extra kårstämma ska punkterna a) till och med d) samt den fråga som föranlett
stämmans sammankallande upptas på föredragningslistan.

Sjövärnskåren Stockholm, c/o DVÖ, Teatargatan 3, 111 48 Stockholm
Org nr: 802013-9260, Plusgiro 198693-4 www.sjovarnskarenstockholm.se
e-post: stockholm@sjovarnskaren.se

Sida 6 (8)

§7 VALBEREDNING
7.1

Valberedningen består av minst tre kårmedlemmar valda av kårstämman bland vilka
kårstämman utser sammankallande.

7.2

Ingen bör väljas om till en sammanhängande mandatperiod om mer än sex år.

§8 KÅRSTYRELSE
8.1

Kårens styrelse består av ordförande samt lägst sex och högst tio ledamöter, samt minst
två suppleanter. Ingen bör väljas om till en sammanhängande mandatperiod om mer än
sex år. Suppleants uppgift är att ersätta styrelseledamot vid förfall där inhibiering ej
genomförs enligt § 8.6. Suppleant har endast i dessa fall rösträtt.

8.2

Kårstyrelsen har till uppgift att
a) verkställa kårstämmans beslut
b) besluta i frågor, som inte enligt dessa stadgar ska föreläggas kårstämma
c) planlägga kårens verksamhet och ansvara för verksamhetens genomförande
d) bemyndiga firmatecknare för kåren och ange firmatecknarens mandat
e) förvalta kårens egna medel i enlighet med stämmans riktlinjer
f) handha tilldelade statsmedel och statliga resurser enligt meddelade föreskrifter
g) bereda ärenden, som ska föreläggas kårstämma
h) verka för utveckling och förbättring av kårens verksamhet
i) utse ledamöter och ersättare till dessa att delta i Sjövärnskårernas Riksförbunds
förbundsstämma
j) samverka med övrig totalförsvarsverksamhet främst sådan med marin och/eller
maritim inriktning

8.3.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, vuxenansvarig , ungdomsansvarig och
informationsansvarig. Styrelsen utser medaljnämnd enligt kårens medaljstatuter samt
övriga funktionärer som styrelsen finner erforderligt.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller högst två veckor efter det att
minst hälften av ledamöterna eller en revisor så begärt.

8.4
8.5

Vid styrelsemöte förs protokoll, som undertecknas av mötessekreteraren och justeras av
mötesordföranden. Protokoll sänds tills styrelsens ledamöter senast två veckor efter
styrelsemöte. Kopia av justerat protokoll sänds för kännedom till Sjövärnskårernas
Riksförbund.
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8.6

Varje styrelseledamot har en röst. Avsäger sig styrelseledamot skriftligt sitt
förtroendeuppdrag alternativt avlider under pågående verksamhetsår ska hans/hennes
röst inte räknas in bland de röstberättigade. Vid långvarig sjukdom eller utlandstjänst
kan funktionen som ledamot inhiberas till dess ledamoten ånyo kan delta i styrelsens
verksamhet. Inhibition sker antingen genom att aktuell ledamot skriftligen underrättar
styrelsen om sin frånvaro eller genom att styrelsen samtliga övriga styrelseledamöter
beslutar om inhibition. Inhibition upphör genom att aktuell ledamot deltar vid
styrelsemöte.
Förändringar av antal röstberättigade styrelseledamöter och skälet till förändringarna
ska dokumenteras i styrelseprotokoll och. verksamhetsberättelse.
Adjungerad får delta i överläggning och avge förslag men ej delta i beslut.

8.7

Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av de röstberättigade styrelseledamöterna
är närvarande.

8.8

Föredragningslista ska finns tillgänglig vid styrelsemöte. Styrelsemöte kan genomföras
som fysiskt möte eller via telefon/IT- stöd.

8.9.

Omröstning sker öppet. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den
mening ordföranden biträder.

§9 FÖRVALTNING OCH REVISION
9.1

Kårens tillgångar ska förvaltas på ett omsorgsfullt och betryggande sätt.

9.2

Kårstyrelsens förvaltning ska efter varje verksamhetsår granskas av revisorerna.
Kårens verksamhetsår är kalenderåret.

9.3.

Kårens räkenskaper och protokoll ska vara överlämnade till revisorerna senast
den 31 januari året efter verksamhetsåret.

9.4

Revisorerna avger revisionsberättelse till kårstämman.

9.5

Om ansvarsfrihet inte beviljas kårstyrelsen ska ansvarsfrihet ändå anses beviljad om
talan mot styrelsens förvaltning för det verksamhetsår som redovisningen omfattar inte
har väckts vid allmän domstol inom 6 månader efter kårstämman eller inom av
kårstämman i sitt beslut specifikt angiven tid.
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§10 ÄNDRING AV KÅRENS STADGAR
10.1

Förslag om ändring av kårens stadgar som medlem inlämnar till kårstyrelsen ska
behandlas på närmast kommande styrelsemöte. Tillstyrker kårstyrelsen förslaget ska
förbundsstyrelsens yttrande inhämtas och ärendet presenteras på närmast kommande
kårstämma under dagordningens punkt o.
Om kårstyrelsen ser behov av stadgeändringar, eller om stadgeändringar påkallas av
Sjövärnskårernas Riksförbund, ska ärendet presenteras via kårens hemsida samt framgå
av kallelse till kårstämma/extra kårstämma. Sjövärnskårernas Riksförbund
yttrande/information ska likaledes framgå. Ärendet behandlas på kårstämma under
dagordningens punkt n.

10.2

Beslut om stadgeändring fattas med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra
följande kårstämmor, med minst två månaders mellanrum, varav ett ska vara ordinarie.
Är kårstämman enig får beslut fattas vid en ordinarie kårstämma.
Beslut om ändring kan ske först efter att förbundsstyrelsen godkänt ändringsförslaget.

§11 KÅRENS UPPLÖSNING
11.1

Förslag till upplösning av kåren ska underställas kårstämma

11.2

Beslut om upplösning av kåren är giltigt om minst två tredjedelar av närvarande vid
vardera av två, varav minst en ordinarie, med minst två månaders mellanrum på
varandra följande kårstämmor, är eniga om beslutet. Sjövärnskårernas Riksförbund ska
meddelas omedelbart efter det den första stämman fattat sitt beslut.

11.3

I beslut om kårens upplösning ska ingå föreskrifter om hur det ska förfaras med kårens
tillgångar. Föreskrifterna ska innebära att tillgångarna tillfaller organisation eller
organisationer vars mål och verksamhet överensstämmer med kårens. I första hand
bör tillgångarna överföras till Sjövärnskårernas Riksförbund.

11.4

Kårstyrelsen ska inom en månad efter det första beslutet om upplösning ha låtit
revisorerna granska kårens räkenskaper. Resultatet av granskningen ska föreläggas den
stämma, som har att fatta det andra och avgörande beslutet om upplösning.

11.5

I händelse att intresse/behov uppstår att slå samman kåren med annan lokal
sjövärnskår ansluten till Sjövärnskårernas Riksförbund ska ett sådant beslut fattas enligt
samma principer som i punkt 11.2 ovan. I förslaget som tillställs kårstämma ska framgå
vilka stadgar och kårnamn som ska tillämpas för den kvarvarande kåren, vilken den
kvarvarande kåren är samt hur likvidationen av den kår som ska upphöra ska hanteras.
Likaså ska framgå en tidsplan för sammanslagningen. samt att §2.1 uppdateras med
aktuella kårnamn.
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