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Bilaga 7 till årsmötesprotokoll 2016-01-28 

 

 

STADGAR 

Ing 3 Kamratförening – Norrlandsingenjören 
§ 1 Organisation och namn 

Ing 3 Kamratförening – Norrlandsingenjören har sitt säte i Boden. 

 

Med benämningen Ing 3 avses ingenjörförbandet i Boden med såväl regement, kår, bataljon 

och kompani status. 

 

Ingenjörförbandets historiska valspråk, ”Nos nihil efficere non possumus”, för oss är inget 

omöjligt, bevaras och återger föreningens ambition. 

 

§ 2 Uppgift och ändamål 

Kamratföreningens uppgifter och ändamål är: 

 

- att verka för kunskap om frågor, av betydelse för landets försvar och Försvarsmaktens 

utveckling. 

- att stärka samhörighet och kamratskap. 

- att vårda Ing 3 traditioner. 

 

§ 3 Medlemskap och medlemsavgift 

Medlemskap kan erhållas av person som visar intresse för föreningens uppgift och ändamål. 

 
Årligt medlemskap erhålls genom att betala en årsavgift, vars summa beslutas av årsmötet. 

Årsavgift inbetalas av medlem årligen, före januari månads utgång. 
 

Ständigt medlemskap erhålls genom att betala en engångsavgift, vars summa beslutas av 

årsmötet. 
 

Hedersmedlem utses av årsmöte efter förslag. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift. 

 
 

 

§ 4 Medlemskaps upphörande 

Medlem som önskar utträde ur föreningen, anmäler detta till styrelsen. 

 
Medlem som resterar med årsavgift mer än ett år förlorar sitt medlemskap. 

 
Medlem som genom olämpligt uppträdande eller på annat sätt skadar föreningens verksamhet 

eller anseende kan uteslutas ur föreningen, efter beslut av föreningens styrelse. 
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§ 5 Organisation 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Mellan årsmötena leds föreningens 

verksamhet av styrelsen som är beslutande för föreningen i alla frågor, som inte enligt dessa 

stadgar eller av årsmötet undantas från styrelsens beslutsrätt. 

 

§ 6 Föreningsstyrelse 

Styrelsen ska bestå av ordförande och minst två ledamöter. 

 

Valberedningen föreslår antal ledamöter till årsmötet i sammarbete med styrelsen. 

Vid årsmötet väljs ordförande och ledamöter på en tid av ett år. 

 

Styrelsen utser inom sig, minst sekreterare och kassör, samt fastställer arbetsformer för 

styrelsearbetet. Styrelsen kan adjungera medlemmar för särskilda uppdrag. 

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig 

när ordföranden eller vice ordföranden och minst två ytterligare styrelseledamöter (ej 

adjungerande inräknade) är närvarande. 

 

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet, där inte annat stadgas. Vid lika röstetal har 

sittande ordförande utslagsröst. Adjungerad medlem äger förslags- och yttranderätt men inte 

rösträtt. 

 

Styrelsesammanträden protokollförs och justeras av en ledamot. 

 

Styrelsen ska till årsmötet avge årsberättelse över föreningens verksamhet samt resultat- och 

balansräkning för det gångna verksamhetsåret. 

 

§ 7 Firmateckning 

Föreningens firma och konto tecknas av ordförande och kassören i förening. 

 

Styrelsen kan för löpande utbetalningar besluta om annan sammansättning på teckningsrätten. 

Det åligger styrelsen att utfärda attestregler. 
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§ 8 Årsmöte 

Årsmöte ska hållas varje år före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen fastställer. 

Kallelse med information för årsmötet ska utgå till medlemmarna senast 14 dagar före 

mötesdagen. 

 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

1. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 

2. Val av funktionärer för årsmötet: 

a) ordförande 

b) sekreterare 

c) två protokolljusterare, tillika rösträknare 

3. Fastställande av dagordning 

4. Redovisning av verksamhetsberättelse 

5. Redovisning av resultat- och balansräkning 

6. Redovisning av revisionsberättelse 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Behandling av motioner och särskilt angivna frågor 

10. Fastställande av medlemsavgift 

11. Fastställande av förslag till verksamhetsplan 

12. Fastställande av budget för verksamhetsåret 

13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 

14. Val för ett år av: 

a) ordförande 

b) ledamöter 

c) två revisorer varav en är sammankallande 

d) två ledamöter till valberedning varav en är sammankallande 

 

Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Denna rösträtt kan inte utövas genom fullmakt. 

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, där inte annat stadgas. Vid lika röstetal äger 

sittande ordförande utslagsröst, utom vid val, vilket avgörs genom lottning. Begärs votering  

vid val ska denna ske med slutna sedlar, om inte årsmötet beslutar annat. 

 

Styrelsens ledamöter äger inte rätt att delta vid beslut under punkterna 1, 4 till 8 ovan. 

 

§ 9 Extra årsmöte 

Extra årsmöte ska hållas om föreningsstyrelsen så finner angeläget eller då minst en tredjedel 

av medlemmarna eller revisorerna så kräver. 

 

Kallelse till extra årsmöte ska utfärdas minst 14 dagar före mötesdagen. Endast sådana 

ärenden får behandlas som föranlett det extra årsmötets inkallelse. 
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§ 10 Motioner 
Varje medlem äger rätt att skriva motion till årsmötet och ska senast 14 dagar före årsmötet 

lämnat in motionen skriftligt till styrelsen. Motionär äger rätt att vid årsmötet presentera sin 

motion. 

 

§ 11 Föreningsmöte 
Föreningsmöte ska hållas när styrelsen så finner angeläget eller då minst en tredjedel av 

medlemmarna så kräver. Kallelse till föreningsmöte ska utfärdas minst 14 dagar före 

mötesdagen och ska åtföljas av information om de ärenden som ska behandlas på mötet. 

 

§ 12 Information 

Information till medlemmarna sker enligt styrelsens bestämmande. 

 

§ 13 Revisorer 

Revision och granskning av föreningens förvaltning och verksamhet utförs av två revisorer 

som väljs vid årsmöte.  

 

§ 14 Valberedning 

Valberedning består av två ledamöter som väljs vid årsmöte. 

 

§ 15 Utmärkelser 

Bestämmelser för Ing 3 Kamratförenings förtjänsttecken och minnesgåva framgår av 

handlingen ”Utmärkelser vid Ing 3 Kamratförening”. 

 

§ 16 Verksamhetsår, räkenskaper och protokoll 
Verksamhetsåret ska omfatta tiden 1 januari till 31 december. 

 

Styrelsen ska senast 14 dagar före årsmötet till revisorerna överlämna årsberättelse samt 

resultat- och balansräkning för granskning. Revisorerna lämnar sin revisionsberättelse vid 

årsmötet. 

 

Föreningens räkenskaper förvaras av styrelsens kassör för senaste verksamhetsåret och 

arkiveras därefter enligt styrelsens direktiv. 

 

Föreningens protokoll med bilagor förvaras för senaste verksamhetsåret och arkiveras därefter 

enligt styrelsens direktiv. 

 

§ 17 Ändring av stadgar 
Ändring av stadgar beslutas av årsmötet. 

Stadgar antagna vid Ing 3 Kamratförenings bildande 1980-10-23. 

Senast reviderade vid årsmöten 2010-03-25, 2013-03-14 och 2016-01-28. 

 

§ 18 Upplösning av föreningen 

Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt ha fattats av två föreningsmöten i 

följd, varav minst ett skall vara ordinarie- eller extra årsmöte. 

 

Beslut om vad som ska ske med eventuella kvarvarande tillgångar fattas i samband med ovan 

nämnda ordinarie- eller extra årsmöte. 


