för
Föreningen Flottans Män
avd. 11 i Nynäshamn
Dessa reviderade stadgar har antagits vid årsmöte 2011-02-26,
samt fastställts på årsmötet 2012-02-25

§1
Namn, syfte, ändamål
FLOTTANS MÄN i Nynäshamn, som är en lokalavdelning för Nynäshamn med omnejd, har till ändamål att utgöra
en förbindelselänk mellan i tjänst varande och före detta anställda och värnpliktiga vid marinen, vårda vapnets
traditioner och möjliggöra ett närmare följande av dess utveckling.
Befordra ett gott kamratskap genom fri och otvungen samvaro på gemensamma minnens grundval, samt
befrämja utbyggnad av sådan verksamhet, som kan vara av intresse för medlemmarna.
Genom sin närhet till de marina enheterna på Muskö, vill föreningen särskilt värna om
och utgöra en förlängning av den personalvårdande verksamhet, som verkar inom dessa.
§2
Medlem
För att bli medlem inom lokalföreningen erfordras, om inte riksföreningens stadgar för
visst fall annorlunda medger, att sökande skall ha varit eller är anställd vid marinen i militär, civilmilitär eller civil
befattning, eller att den sökande där har fullgjort eller fullgör
sin värnpliktstjänstgöring.
Till medlem antas den, som genom sin verksamhet i väsentlig grad har gagnat marinens intressen, samt den som
visat synnerligt intresse för flottan och flottans män och att
både man och kvinna kan inväljas.
Hedersmedlem utses av årsmötet, på förslag av styrelsen.
§3
Årsavgift
Årsavgift bestäms av årsmötet.
Den årsavgift som bestäms, skall avse årsavgift för nästkommande år.
Årsmöte kan besluta om extra utdebitering, om skäl finnes.
Avdelningen är skyldig att till riksföreningen inbetala av riksföreningen fastställd avgift.
Hedersmedlem är befriad från årsavgift till föreningen.
Årsavgift till förbundet betalas av föreningen.
§4
Styrelse och övriga funktionärer
Avdelningens angelägenheter leds av en styrelse om 7 personer.
Samtliga styrelseledamöter väljs för en tid av 2 år.
Dock får ordförande och vice ordförande inte avgå samtidigt, inte heller sekreterare och kassör får avgå samtidigt.
Det är då lämpligt att ena året välja ordförande och kassör och det andra året välja vice ordförande och
sekreterare.
Eftersom styrelsen består av 7 personer, väljs sedan 2 ledamöter tillsammans med ordförande och kassör och 1
ledamot tillsammans med vice ordförande och sekreterare.
2 st styrelsesuppleanter väljs för en tid av 1 år.
Föreningen har 2 st revisorer, som väljs växelvis för en tid av 2 år.
Revisorssuppleant väljs för en tid av 1 år.
Valberedningen består av 2 st ledamöter, varav en sammankallande och väljs för en tid av 1 år
Styrelsen kan kalla jämväl annan person för särskilt uppdrag.
Styrelsens suppleanter kallas till styrelsemöten.
Suppleanterna äger förslags- och yttranderätt, men ej rösträtt vid fulltalig styrelse.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst 4 ledamöter är närvarande,
däribland ordförande eller vice ordförande.
§5
Firmatecknare
Ordförande och kassör äger att teckna föreningens firma, var för sig.

§6
Räkenskaper och revision
Avdelningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Räkenskaperna skall omfatta samma tidsperiod.
Bokslut och styrelsens årsberättelse skall vara tillgängliga för revisorerna senast den 30 januari.
Räkenskaper, kassa, korrespondens, protokoll och övriga handlingar skall vara tillgängliga för revisorerna, när
revisorerna påkallar.
§7
Årsmöte
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång och skall av styrelsen utlysas minst 14 dagar före mötet, genom
personlig kallelse.
Vid årsmötet skall följande ärenden finnas på dagordningen:
1.

Årsmötets öppnande samt fråga om mötets stadgeenliga utlysande, följt av parentation

2.

Val av ordförande, att föra årsmötets förhandlingar.

3.

Val av sekreterare för årsmötet.

4.

Val av 2 personer, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.

5.

Föredragning av styrelsens årsberättelse.

6.

Föredragning av kassarapport och budget för nästa verksamhetsår.

7.

Föredragning av revisorernas berättelse.

8.

Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

9.

Beslut om årsavgift för nästkommande verksamhetsår.

10. Frågor som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
11. Motioner som av enskild medlem ingivits till styrelsen, på sätt som dessa stadgar föreskriver, jämte
styrelsens kommentarer.
12. Val av :
a/ styrelseledamöter jämte suppleanter
b/ revisor jämte suppleant
c/ övriga funktionärer
d/ valberedning
13

Övriga frågor.

14

Avtackning, utdelning av hedersutmärkelser mm.

15

Mötets avslutning.
§8

Valberedning
Valberedningen skall till styrelsen, minst 14 dagar före årsmötet, inge förslag på kandidater till posterna
som skall väljas, dvs. föreslå val till ordf., v.ordf. etc, beroende på vilka poster som står i tur att väljas.
Valberedningen föredrar förslaget och anmäler kandidater för val.
Enskild medlem har vid årsmötet rätt att föreslå och lämna förslag till val av ledamot och/eller funktionär.
§9
Röstberättigade
Röstberättigad är medlem, som erlagt stadgade avgifter.
Beslut antas med enkel röstövervikt.
Omröstning sker öppet, såvida inte sluten omröstning har begärts.
Vid lika röstetal, gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val och vid sluten omröstning, då lottning
skall ske.

§ 10
Motion från enskild medlem
Motion till årsmötet skall inlämnas skriftligt till styrelsen, före den 1 februari.
Styrelsen anmäler motionen till årsmötet tillsammans med yttrande och ev. förslag.
§ 11
Extra avdelningsmöte
Extra avdelningsmöte avhålls på kallelse av styrelsen.
Extra avdelningsmöte kan också påkallas av medlemmar, om minst halva antalet medlemmar skriftligen begär
sådant.
Vid extra möte får inga andra frågor tas upp, än den som blivit i kallelsen upptagen, såvitt inte frågan är en direkt
följd av den fråga, om vilken skall beslutas.
Även till extra möten skall styrelsen utfärda personlig kallelse, minst 14 dagar före mötet
§ 12
Ansvar för kassa och tillhörigheter
Det åligger styrelsen att tillse att värdeföremål och tillhörigheter är betryggande försäkrade och förvarade.
Endast årsmötet äger rätt att fatta beslut om avyttring
§ 13
Medlemsregister och adressändring
Det åligger styrelsen att föra och tillhandahålla aktuellt medlemsregister.
Medlems adressförändring eller överflyttning till annan avdelning, skall ske utan dröjsmål och anmälas till
riksföreningen.
Ansökan om medlemskap skall göras skriftligt och skall tas upp för prövning vid nästkommande styrelsemöte.
Denna punkt skall finnas på dagordningen vid varje styrelsesammanträde.
§ 14
Utmärkelser
Medlemmar som på ett särskilt utmärkande sätt, t ex genom att under en följd av år varit villiga att axla
styrelseposter inom avdelningen, ihärdigt och troget deltagit i föreningslivet eller som på annat sätt stöttat
avdelningens eller FMs verksamhet och syften, samt eljest gjort en flerårig och avsevärd insats till fromma för
kamratföreningen eller samarbetet mellan de militära kamratföreningarna, kan på initiativ av styrelsen föreslås för
utdelning av FMs hederstecken inom kamratorganisationen eller Sveriges militära Kamratföreningars
samarbetskommitté.
Inom riksföreningen finns fastställda statuter för utmärkelser.
Det åligger styrelsen att bevaka och följa upp dessa.
Av styrelsen motiverat förslag ställs till respektive huvudorganisation, som fattar beslut om eventuell
hedersbetygelse.
§ 15
Uteslutning ur avdelningen
Medlem, vars uppträdande ger anledning därtill, kan på förslag av styrelsen uteslutas ur avdelningen, efter beslut
av årsmötet.

§ 16
Upplösning
För att föreningen skall kunna upplösas, fordras beslut vid i stadgeenlig ordning utlyst medlemsmöte. För sådant
beslut fordras att ärendet är upptaget i kallelse till mötet och att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande
är ense därom.
Om föreningen upplöses, tillfaller dess tillgångar huvudföreningen.
§ 17
Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie årsmöte och vid ett, tidigast inom 6 månader hållet extra
möte, eller vid nästa årsmöte.

