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Stadgar för Livgardets kamratförening 
 

 

(Första gången beslutade vid föreningens årsmöte 2018-04-19) 

(Senaste ändring vid xxxxx) 

 

§ 1. 

Föreningens ändamål är att verka för 

 

• att främja kamratskap mellan medlemmarna 

 

• att sprida kunskap om frågor av betydelse för landets försvars- och säkerhetspolitik, 

försvarsmaktens utveckling och i synnerhet Livgardets roll, såväl nationellt som inter-

nationellt, 

 

• att vårda och utveckla Livgardets och dess föregångares traditioner, 

 

• att kunna stödja Livgardet i veteranfrågor. 

 

Föreningen ska även bidra till att vårda samhörigheten mellan de nordiska gardesförbanden 

och deras kamratföreningar.  

 

 

§ 2. 

Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

 

 

§ 3. 

Föreningens medlemmar är hedersmedlemmar, ordinarie medlemmar samt familjemedlem-

mar. 

 

Hedersmedlem beslutas av årsmötet efter förslag av styrelsen eller av en eller flera 

medlemmar. 

 

Medlem kan den bli som är eller har varit anknuten till Livgardet eller dess föregångare 

som anställd eller som rekryt eller värnpliktig eller annan person som visat stort intresse för 

regementet. 

 

Medlem i föreningen blir den, enligt ovan, som lämnat sina personuppgifter till föreningen 

och betalat medlemsavgiften. 

  

§ 4. 

Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen på grund av att 

 

• medlemsavgiften för ett verksamhetsår inte har betalats, 
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• medlem inte har kunnat kontaktas under två år på grund av att adress inte kunnat klar-

läggas, 

 

• medlemmen motarbetar föreningens syfte och ändamål. 

 

• Utesluten medlem kan återfå sitt medlemskap efter beslut på årsmöte eller höstmöte.  

 

§ 5. 

Medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår fastställs vid ordinarie höstmöte.  

 

Hedersmedlem är befriad från avgifter för medlemskap och möteskostnader i enlighet med 

beslut vid föreningens höstmöte. 

 

 

§ 6. 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordfö-

rande jämte sex till åtta styrelseledamöter. Dessa väljs för en tid av två år. 

 

Ordföranden jämte hälften av ledamöterna väljs jämna år. Vice ordförande jämte hälften av 

ledamöterna väljs ojämna år. 

  

Ordförande och vice ordförande väljs var för sig. Övriga befattningshavare, varav en sek-

reterare och en skattmästare, utses inom styrelsen. 

 

Styrelsen är beslutför då minst fyra av ledamöterna närvarar varav en är ordförande 

alternativt vice ordförande. 

 

Vid kallelse till styrelsemöte ska dagordning för mötet vara bifogad. 

 

Föreningens firma tecknas av ordföranden, vice ordföranden eller skattmästaren, var för 

sig. 

 

 

§ 7. 

Arbetsutskott ska med ledning av de direktiv som styrelsen och föreningen givit, utarbeta 

förslag till verksamhet inom föreningen. 

 

 

§ 8. 

Styrelsen beslutar om utdelning av föreningens stipendium och tilldelning av föreningens 

medaljer. 

 

 

§ 9.  

Valberedningen, som består av tre ledamöter, varav en är sammankallande, lämnar förslag 

till årsmötet på ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, två revisorer samt två er-

sättare för dessa.    
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Valberedningens förslag ska bifogas kallelsen till årsmötet. 

 

Instruktion och riktlinjer för valberedningens arbete föreslås av styrelsen och beslutas av 

årsmötet. 

 

Ledamöter i valberedningen väljs av årsmötet. 

 

§ 10. 

Föreningens arbets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.  

 

Föreningens förvaltningsberättelse (årsberättelse och räkenskaper) överlämnas av skatt-

mästaren till föreningens revisorer senast den 1 mars. 

 

 

§ 11. 

Årsmöte äger rum före maj månads utgång. Kallelse med dagordning ska av styrelsen 

utfärdas senast 30 dagar före tidpunkt för årsmötet. Vid årsmötet ska följande punkter 

behandlas: 

 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

4. Mötets behöriga utlysande 

5. Fastställande av dagordning 

6. Årsberättelse för verksamhetsåret 

7. Redogörelse för verksamhetsårets räkenskaper 

8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 

9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse 

10. Val av ordförande  

11. Val av vice ordförande 

12. Val av styrelseledamöter 

13. Val av två revisorer jämte suppleanter för dessa 

14. Årsmötet föreslår valberedning 

15. Val av valberedning 

16. Övriga frågor som anmälts senast den sista mars 

17. Mötets avslutande 

 

§ 12 

Ordinarie höstmöte äger rum före november månads utgång. Kallelse med dagordning ska 

av styrelsen utfärdas senast 30 dagar före tidpunkt för mötet. Vid höstmötet ska följande 

punkter behandlas: 

 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  

4. Mötets behöriga utlysande 

5. Fastställande av dagordning 

6. Godkännande av verksamhetsplan med budget för nästa verksamhetsår  
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7. Fastställande av årsavgift för nästa verksamhetsår 

8. Övriga frågor som anmälts senast den sista september 

9. Mötets avslutande 

 

§ 13 

Extra föreningsmöte äger rum när styrelsen eller en revisor finner det nödvändigt eller när 

minst 5 % av antalet medlemmar har begärt detta. Kallelse med dagordning ska ske senast 

15 dagar före tidpunkt för mötet. 

Extra föreningsmöte ska endast avhandla den eller de frågor som påkallat mötet. 

 

Vid extra föreningsmöte ska följande punkter behandlas: 

 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  

4. Mötets behöriga utlysande 

5. Fastställande av dagordning 

6. Den/de påkallade frågorna  

7. Mötets avslutande 

 

§ 14 

Beslut vid årsmöte, ordinarie höstmöte och extra föreningsmöte fattas med enkel röstö-

vervikt, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Ärende avgörs genom öppen omröstning, 

såvida inte sluten omröstning begärs. 

 

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder, utom vid personval, då lott-

ning ska företas. 

 

Röstberättigad vid föreningens möten är hedersmedlemmar och medlemmar som har betalt 

årsavgiften för aktuellt verksamhetsår. 

 

Föreningsmedlem kan genom fullmakt företräda högst två andra föreningsmedlemmar. 

 

Röstberättigade vid möte, även de representerade genom fullmakt, ska framgå av upprättad 

röstlängd. 

 

Styrelsens ledamöter och revisorer ska närvara vid årsmötet, såvida inte laga förfall fö-

religger.  

 

Styrelsens ledamöter har samma befogenheter som medlemmarna utom i frågor om 

ansvarsfrihet, där de endast har yttranderätt. 

 

Revisorer har, såvitt de inte är medlemmar, enbart yttrande- och förslagsrätt i de ärenden 

årsmötet behandlar. 
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§ 15. 

Föreningsmedlem, som önskar få ärende behandlat vid årsmöte eller ordinarie höstmöte, 

ska skriftligen inge detta till styrelsen senast vid mars resp. septembers månads utgång.  

 

 

§ 16. 

Beslut om ändringar av dessa stadgar erfordrar godkännande av två tredjedelar av de närva-

rande röstberättigade, dels vid ett årsmöte, dels vid ett ordinarie höstmöte eller extra före-

ningsmöte eller i den omvända mötesordningen. 

 

 

§17. 

Beslut om föreningens upplösning ska, för att vara giltigt, fattas vid två på varandra föl-

jande möten, dels vid ett årsmöte, dels vid ett ordinarie höstmöte eller extra föreningsmöte 

eller i den omvända mötesordningen. Vid vart och ett av dessa möten ska beslutet biträdas 

av tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade. 

 

I besluten ska framgå vad som ska ske med föreningens ekonomiska tillgångar samt 

handlingar och (traditions)föremål. 

 

 


