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 Stadgar för Idrottsföreningen  

för sårade/skadade veteraner 
(Kortnamn: Idrottsveteranerna) 

 
§ 1. Föreningens ändamål är att verka för 

  att sprida kunskap om möjligheterna att delta i av föreningen, Försvarsmakten eller annan 
organisatör anordnade tävlingar och att sammanhålla föreningens deltagande i sådana 
tävlingar, 
  att stärka samhörighet och kamratskap mellan sårade/skadade veteraner och med 
Försvarsmakten, 

  att medverka till att skapa en god rehabilitering för idrottsintresserade sårade/skadade 
veteraner, samt att stödja deras utveckling inom idrott, 

  att för att åstadkomma ovanstående, bilda en insamlingsstiftelse som söker bidrag från 
tänkbara sponsorer såsom Försvarsmakten, företag, nationella och internationella stiftelser 
och fonder. 

 
Föreningen ska även bidra till att vårda samhörigheten mellan motsvarande internationella 
organisationer, bland annat genom att delta i gemensamma utvecklingsmöten. 
 

§ 2. Föreningen har sitt säte i Enköping. 
 

§ 3. Föreningen skall stödja sårade/skadade veteraner som tjänstgjort inom ramen för 
Försvarsmakten. 
 
Som föreningsmedlem kan ansluta sig personer enligt första stycket som har önskemål att få 
del av föreningens insamlingsstiftelses medel. 
 
Som stödmedlem kan ansluta sig personer som vill stödja föreningens verksamhet utan att få 
del av föreningens insamlingsstiftelses medel. 
 
Den som ansluter sig som medlem till föreningen betalar en årlig medlemsavgift som för 
första föreningsåret uppgår till 50 kr.  
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§ 4. Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen på grund av att 
  medlemsavgiften för ett verksamhetsår inte har betalts före 31 mars året efter verksamhetså-

ret. 
  medlem inte kunnat kontaktas under två år på grund av att adress inte kunnat klarläggas, 
  medlemmen motarbetar föreningens syfte och ändamål. 
 

§ 5. Medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår fastställs vid föreningens höstmöte.  
 

§ 6. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande 
jämte sex styrelseledamöter. Dessa väljs för en tid av två år. 
 
Ordföranden jämte tre ledamöter väljs jämna år. Vice ordförande jämte tre ledamöter väljs 
ojämna år. 
  
Ordförande och vice ordförande väljs var för sig. Övriga befattningshavare utses inom sty-
relsen. 
 
Inom styrelsen utses arbetsutskott. 
 
Styrelsen utser representant till övrig representation. 
 
Styrelsen är beslutför då tre ledamöter närvarar. 
 
Föreningens firma tecknas av ordföranden. Föreningens firma tecknas avseende bankkonto av 
vice ordföranden och kassaförvaltaren i förening. Föreningens plusgiro tecknas av 
kassaförvaltaren. 
 

§ 7. Arbetsutskott ska med ledning av de direktiv som styrelsen givit, utarbeta förslag till 
verksamhet inom föreningen.  
 

§ 8. Styrelsen beslutar om utdelning av från Insamlingsstiftelsen Idrott för sårade/skadade 
veteraners tilldelade medel. Kriterier för utdelning m.m. framgår av bilagda statuter.  
 

§ 9.  Valberedningen, som består av tre medlemmar, varav en är sammankallande, lämnar förslag 
till årsmötet på ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, en revisor samt en ersättare 
för denne. Valberedning väljs av årsmötet.  
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§ 10. Föreningens arbets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.  
 
Föreningens årsberättelse och räkenskaper överlämnas av kassaförvaltaren till föreningens re-
visor senast den 1 april. 
 

§ 11. Årsmöte äger rum före maj månads utgång. Kallelse 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. Årsberättelse för verksamhetsåret 
6. Redogörelse för verksamhetsårets räkenskaper 
7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 
8. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse 
9. Val av ordförande  
10. Val av vice ordförande 
11. Val av styrelseledamöter 
12. Val av en revisor jämte suppleant för denne 
13. Val av valberedning 
14. Övriga frågor 
15. Mötets avslutande 

 
§ 12 Ordinarie höstmöte äger rum före november månads utgång. Kallelse 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 verksamhetsplan med budget för nästa verksamhetsår  
6. Fastställande av årsavgift för nästa verksamhetsår 
7. Övriga frågor  
8. Mötets avslutande 
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§ 13 Extra föreningsmöte äger rum, när styrelsen finner det nödvändigt eller när minst 15 med-
lemmar har begärt detta. Kallelse 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. Den/de påkallade frågorna  
6. Mötets avslutande 

 
§ 14 Beslut vid årsmöte, ordinarie höstmöte och extra föreningsmöte fattas med enkel röstövervikt, 

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 val, då lottning ska 
företas. 
 
Röstberättigad vid föreningens möten är medlemmar som har betalt medlemsavgiften för 
aktuellt verksamhetsår. 
 
Röstberättigade vid möte ska framgå av upprättad röstlängd 
 

§ 15. Föreningsmedlem, som önskar få ett 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 
föreningsmöte eller i den omvända mötesordningen. 
 

§17. Beslut om föreningens upplösning ska, för att vara giltigt, fattas vid två på varandra följande 
årsmöten och vid vart och ett av dessa, biträtts av tre fjärdedelar av de närvarande röstberätti-
gade. 
 
Föreningens kvarvarande ekonomiska tillgångar ska vid upplösning tilldelas Sveriges Militära 
Kamratföreningars Riksförbund. 
 
Föreningens handlingar överlämnas till lämpligt arkiv.  
 


