ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN

STADGAR

Antagna på årsstämman 15 maj 2013

STADGAR
för

Allmänna Försvarsföreningen
antagna på föreningens stiftande sammankomst den 11 maj 1890 med senaste
ändring antagen på årsstämman den 15 maj 2013.

ÄNDAMÅL, INRIKTNING OCH ORGANISATION
§1
Föreningens ändamål är att aktivt deltaga i den säkerhets- och försvarspolitiska
debatten genom föredrag, diskussioner och seminarier för att främja Sveriges
förmåga att möta såväl militära som andra former av samhällshot.
§2
Föreningens verksamhet bedrivs främst genom länsavdelningarna samt genom
samarbete med andra organisationer. Föreningen ger ut en tidskrift och har en
hemsida.
§3
Föreningen är partipolitiskt, religiöst och ekonomiskt obunden.
§4
En länsavdelning organiseras om möjligt i varje län. För att leda verksamheten inom
länsavdelning utses inom länet en styrelse med ordförande och sekreterare samt
ytterligare minst en ledamot. Styrelse utses vid länsavdelnings stämma, som
genomförs senast den 15 april.
MEDLEMSKAP
§5
Enskild och juridisk person kan bli medlem genom att inbetala gällande årsavgift
som fastställes av årsstämman.
Person som gjort synnerligen framstående insats för att främja föreningens syften
kan av styrelsen kallas till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.
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Medlem som skadar föreningen eller motarbetar dess syften får uteslutas av
styrelsen.
Medlem som efter påminnelse ej betalt årsavgiften anses ha utträtt ur föreningen.
STÄMMA
§6
Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Rösträtt på stämma tillkommer
medlem som erlagt årsavgift samt hedersmedlem.
Årsstämma genomförs varje år före den 15 maj på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Extra stämma beslutas av styrelsen, på begäran av revisorerna eller när minst tio
procent av medlemmarna begär detta.
Kallelser till stämma ska ske minst fyra veckor före mötet genom meddelande i
föreningens tidskrift och på hemsidan.
Stämmohandlingar läggs ut på hemsidan tre veckor före stämma.
Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.
§7
Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:
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Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
Val av två justeringspersoner att justera protokollet samt att tjänstgöra
som rösträknare.
Fastställande av föredragningslista.
Styrelsens årsredovisning.
Revisorernas berättelse.
Fastställande av resultat- och balansräkningarna.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Redovisning av verksamhetsplan för innevarande år.
Val av ordförande för tiden t.o.m. nästa ordinarie stämma.
Val av övriga styrelseledamöter för tiden t.o.m. nästa ordinarie stämma.
Val av två revisorer för tiden t.o.m. nästa ordinarie stämma jämte
suppleanter för dem.
Val av valberedning.
Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
Ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman och motioner som
stadgeenligt inkommit till styrelsen.

Vid extra stämma får endast behandlas fråga som angivits i kallelsen till stämman.
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STYRELSE
§8
Föreningens verksamhet leds av en styrelse som består av minst åtta, högst tolv
personer. Styrelsen kan vid behov med sig adjungera ytterligare personer.
Adjungerad ledamot saknar rösträtt. Länsavdelningarna representeras i styrelsen av
minst en ledamot.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Räkenskapsåret är kalenderåret.
§9
Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och den organisation som krävs för att
driva föreningens verksamhet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig när minst
hälften av ledamöterna är närvarande.
§10
Styrelsen utser de personer som äger teckna föreningens firma.

FÖRENINGENS TIDSKRIFT
§11
Föreningens ordförande är ansvarig utgivare för tidskriften.
Styrelsen utser redaktör för tidskriften samt en redaktionskommitté att biträda
redaktören.
REVISION
§12
Föreningens förvaltning och räkenskaper ska granskas av två revisorer. För dessa
ska finnas två suppleanter. En revisor och en revisorssuppleant ska vara
auktoriserade.
Styrelsens årsredovisning ska senast den 25 februari överlämnas till revisorerna.
Dessa ska före den 30 mars avge berättelse över granskningen.
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VALBEREDNING
§13
Årsstämman utser en valberedning att förbereda val av styrelse och ordförande samt
revisorer och suppleanter för dessa. Valberedningen består av tre ledamöter varav
en är sammankallande.
Valberedningen ska senast fyra veckor före årsstämman till styrelsen inkomma med
sitt förslag.

BESLUTSREGLER
§14
Vid styrelsens sammanträden och vid stämma fattas beslut (med undantag för frågor
enligt §15) med öppen omröstning och med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger
ordföranden utslagsröst.
Om någon begär det, förrättas val med slutna sedlar. Vid lika röstetal skiljer lotten.
Vid stämma får röstning ske med fullmakt. Närvarande medlem får endast företräda
en icke närvarande.
STADGEÄNDRING
§15
För ändring av föreningens stadgar fordras beslut vid årsstämma med två
tredjedelars majoritet bland de närvarande eller med enkel majoritet vid två på
varandra följande stämmor, varav en ska vara ordinarie stämma.
För upplösande av föreningen fordras beslut med två tredjedelars majoritet vid två
på varandra följande ordinarie stämmor.
Om föreningen upplöses ska föreningens och av föreningen förvaltade tillgångar
användas för ändamål som motsvarar föreningens ändamål.
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