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STADGAR
För Kamratföreningen försvarets tekniska officerare fastställda 2019-05-28.
§1

Föreningens namn skall vara Kamratföreningen försvarets tekniska officerare
(KamraToff).

§2

Styrelsens säte skall vara Stockholm.

§3

Föreningens ändamål skall vara att vidmakthålla samhörigheten mellan avgångna och nu
tjänstgörande officerare.
Föreningen skall verka för att ta tillvara medlemmarnas intresse för Försvarsmakten och
för försvarets tekniska officerare.
Banden mellan avgångna och tjänstgörande tekniska officerare skall stärkas genom informationsutbyte och skapande av ett dialogforum. Målet med denna dialog skall främst vara att
skapa underlag för försvarsinformation och ge förutsättningar som kan bidra till god rekrytering och en väl fungerande verksamhet. Informationsutbytet skall också ha till syfte
att hålla kontakt med förtidsavgångna officerare och samhället utanför försvaret.
Informationen skall i första hand förmedlas via TIFF (Teknisk information för försvarets
materieltjänst).
Genom sammankomster skall medlemmarna beredas tillfälle att mötas under trivsamma
former.

§4

Föreningen skall stödja bildandet av lokala, regionala och funktionsmässiga intresseavdelningar med samma ändamålsinriktning som i § 3.

§5

Föreningen skall vara ansluten till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund.

§6

Medlemskap beviljas av styrelsen. Hedersmedlem kan utses av årsmötet efter förslag av
styrelsen. Medlem som fyllt 90 år blir automatiskt hedersmedlem.

§7

Föreningen leds av föreningsordförande, som väljs årligen av årsmötet. Föreningens styrelse
leds av en styrelseordförande. Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som består
av nio ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. I styrelsen ingår styrelseordförande, vice
ordförande, sekreterare och kassör. Styrelseordförande väljs årligen vid årsmötet. Övriga
ledamöter jämte suppleanter väljs på två år vid årsmötet, varefter befattningarna besätts då
styrelsen konstituerar sig. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden och är
beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den åsikt som
ordföranden företräder.
I Kamratföreningens försvarets tekniska officerare styrelse skall det finnas minst en
representant från FMTS, vilken föreningens årsmöte väljer.
Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras och i sammandrag delges föreningens medlemmar vid årsmötet i form av verksamhetsberättelse.

§8

För att granska styrelsens verksamhet och förvaltning väljs vid årsmötet två revisorer jämte
två suppleanter på ett år vardera. Revisorerna avger vid årsmötet en revisionsberättelse samt
föreslår om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet eller ej för det gångna verksamhetsåret.
Verksamhetsåret är lika med kalenderår.

§9

Vid årsmötet väljs på ett år, en valberedning bestående av tre personer varav en utses till
sammankallande. Valberedningen skall vid årsmötet lämna förslag på styrelseledamöter,
revisorer samt dessas suppleanter enligt §§ 7 och 8.
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§ 10

Kassören skall på ett betryggande sätt handha och förvalta föreningens medel. Inför årsmötet
skall kassören upprätta bokslut, som senast två veckor före årsmötet skall vara tillgängligt
med nödiga handlingar för revisorernas granskning.

§ 11

Medlemsavgiften, som tillika är årsavgift, fastställes vid årsmötet för det nästkommande
verksamhetsåret.

§ 12

Uppkommen vinst skall fonderas (behållas av föreningen).

§ 13

Föreningens möten:
Årsmötet skall hållas före utgången av maj månad. Medlemmarna kallas till årsmötet senast
30 dagar i förväg. Motioner från enskilda medlemmar till årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast en vecka före årsmötet
I övrigt äger styrelsen att utlysa möten och aktiviteter med kallelse.
Extra möten: Enskilda medlemmar äger rätt att begära extra möten. Kallelse till extra möte
sker efter styrelsebeslut genom styrelsens försorg och enligt samma grunder som gäller vid
årsmöte.
Styrelsemöte: Beslutas av styrelsen, som även utfärdar kallelse med erforderliga uppgifter
för deltagande.

§ 14

Vid årsmötet skall följande föredragningslista gälla:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mötets öppnande
Frågor om sammanträdets behöriga utlysning
Behandling av fullmakter
Fastställande av dagordning
Val av ordförande vid mötet
Val av sekreterare vid mötet
Val två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera
protokollet
Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut för det gångna året
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för det gångna året
Val av föreningsordförande för det kommande verksamhetsåret
Val av styrelseordförande för det kommande verksamhetsåret
Val av fyra övriga styrelseledamöter och en suppleant
Val av två revisorer och två suppleanter
Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
Fastställande av verksamhetsplan för det nästkommande verksamhetsåret
Fastställande av årsavgift för det nästkommande verksamhetsåret
Frågor som väcks av styrelsen och/eller enskild medlem
Övriga frågor
Årsmötets avslutning

§ 15

Beslut om ändringar och tillägg till dessa stadgar fattas vid två på varandra följande föreningsmöten med minst två månaders mellanrum. Av dessa skall minst ett vara ordinarie
årsmöte.

§ 16

Beslut om föreningens upplösning fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav 2/3 av närvarande medlemmar skall lämna sitt bifall. Eventuell fördelning av kvarvarande medel beslutas vid det sista av dessa möten.
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