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STADGAR
för
Kamratföreningen F 21.
Fastställda 1981-08-29.
(Reviderad § 2 1988-04-28)
(Reviderad § 3 1991-02-27)
(Reviderad § 1och § 2 1993-09-01)
(Reviderad § 4 och § 7 1994-03-21)
(Reviderad § 4 1999-03-25)
(Reviderad § 3 2002-03-07)
(Reviderad § 1 och § 2 2003-03-20)
(Reviderad § 1 och § 2 2004-03-11).
(Reviderad § 2, 4 och 7-12 2008-03-13).

§ 1.

ÄNDAMÅL.

Föreningens ändamål är:
att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan personal som
tillhör eller tillhört flottiljen eller Frivilligflottiljen i Finland 1939 (F 19), Fjärde
flygeskadern (E 4) eller Norra flygkommandot (FK N).
att bidraga till vårdandet av flottiljens traditioner samt bistå flottiljen i dess uppgifter
som traditionsbärare för Frivilligflottiljen i Finland 1939 (F 19), Fjärde flygeskadern
(E 4) och Norra flygkommandot (FK N).
att befordra ett gott kamratskap.
att utgöra en föreningslänk mellan flottiljen och bygden, samt i traditionsbevarande syfte,
med, Lapplands flygflottiljs Gille i Rovaniemi.
§ 2.

MEDLEMSKAP.

Föreningens medlemmar utgöres av hedersledamöter och övriga medlemmar.
Hedersledamöter utses av styrelsen och är avgiftsbefriade.
Militär, civilmilitär, civil och värnpliktig personal samt frivilligpersonal, som tjänstgör
eller tjänstgjort vid flottiljen eller vid Frivilligflottiljen i Finland (F 19), Fjärde flygeskadern
(E 4) eller Norra flygkommandot (FK N), kan bli medlem i föreningen. Härutöver kan
personer med speciell anknytning till flottiljen, som familjemedlemmar till ovannämnda
personal som i en eller annan form känner gemenskap med flottiljen skall kunna söka
medlemskap.
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§ 3.

AVGIFTER.

Medlem erlägger en engångsavgift av två hundra (200:-) kronor.

§ 4.

STYRELSEN.

Föreningens angelägenheter handhaves av en ordförande och en styrelse med det antal
ledamöter, som beslutas av årsmötet. Norrbottens flygflottilj lämnar förslag på ordförande,
vilken antingen skall vara C F 21, stf C F 21 eller stabschefen.
Styrelsen utser inom sig:
Vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.
Inom styrelsen utgör ordföranden, sekreteraren och kassören ett verkställande utskott, där den
förstnämnde är självskriven ordförande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av dess ordförande och är beslutsmässig, då minst tre av
styrelsens ledamöter, däribland ordföranden eller sekreteraren är närvarande.

§ 5.

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET (VU).

VU sammanträder på kallelse av dess ordförande eller då övriga ledamöter det påyrkar.
VU åligger:
att verkställa styrelsens uppdrag och beslut.
att sköta löpande ärenden och förbereda ärenden, som skall behandlas av styrelsen.
att besluta i frågor, som kräver omedelbart avgörande och
att besluta angående medlemskap i föreningen.

§ 6.

REVISION.

Föreningens arbets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret.
Föreningens räkenskaper överlämnas till revisorerna för granskning senast den 15 januari.
Revisionsberättelsen överlämnas till styrelsen senast den 1 februari.

\\192.168.1.153\DELADE DOKUMENT\STADGARKAMRATFÖRENINGEN .DOC

Sida 3 (4)
§ 7.

MÖTEN.

Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen senast 14 dagar före mötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
4. Föredragning av verksamhetsberättelsen och beslut med anledning därav.
5. Föredragning av förvaltningsberättelsen och beslut med anledning därav.
6. Föredragning av revisionsberättelsen och beslut med anledning därav.
7. Beslut angående ansvarsfrihet.
8. Val av:
a) Det antal styrelseledamöter för två år som beslutas av årsmötet. Härvid iakttages att
hälften av ledamöterna väljs vart annat år.
b) Två revisorer jämte suppleant.
c) Tre ledamöter jämte suppleant, som kommitté för valberedning.
9. Beslut angående ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
10. Behandling av frågor, som av enskild medlem väckts på sätt dessa stadgar föreskriver.
(§ 10).
11. Årsmötets avslutande.
EXTRA MÖTE hålles, då styrelsen finner så erforderligt och kallelse härtill utfärdas på sätt
som för årsmötet är föreskrivet.

§ 8.

VALBEREDNINGEN.

Valberedningen utser inom sig ordförande.
Valberedningen åligger att senast en vecka före nästföljande årsmöte till styrelsen ingiva
förslag på kandidater i § 7 föreskrivna val.
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§ 9.

RÖSTRÄTT OCH BESLUT.

Rösträtt äger envar av föreningens medlemmar. Beslut fattas med enkel röstövervikt.
Omröstning sker öppet, såvida icke sluten omröstning begärs.
Vid lika rösttal avgörs val genom lottning, i andra frågor gäller den mening, som biträdes av
den vid mötet tjänstgörande ordföranden.

§ 10.

INGIVANDE AV FÖRSLAG FRÅN ENSKILD
FÖRENINGSMEDLEM.

Enskild föreningsmedlem, som önskar få ärende upptagit till prövning vid föreningsmötet,
skall senast den 1 februari avlämna skriftlig framställning härom till styrelsen vilken
framlägger detsamma jämte eget yttrande vid mötet.
§ 11.

ÄNDRING AV STADGARNA.

Beslut om stadgeändring fattas vid årsmötet och skall för att äga giltighet biträdas av minst
två tredjedelar av i beslutet deltagande föreningsmedlemmar.

§ 12.

FÖRENINGENS UPPLÖSNING.

Därest fråga om föreningens upplösning väcks, åligger styrelsen att vid det första av de
möten, där frågan upptas till behandling, framlägga förslag till disponerandet av föreningens
tillgångar. Beslut om föreningens upplösning skall för att äga giltighet ha fattats vid två med
minst två månaders mellanrum på varandra hållna föreningsmöten, och skall vid vart och ett
av dessa möten minst två tredjedelar av i beslutet deltagande medlemmar ha röstat för
upplösning.
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