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Förslag till ändringar
Rött ska tas bort, Gult läggs till eller ändras det till
§ 2 UPPGIFT
Veteranerna Uppland är en förening med tillhörighet till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och verkar
tillsammans med Försvarsmakten och övrig offentlig och privat sektor i Sverige, Norden och det Nordiska
närområdet.
Veteranerna Uppland verkar för veteraner och deras anhöriga nära.

§ 3 MÅLSÄTTNING
Veteranerna Uppland är en förening som engagerar sig oss, före, under och efter insats, för alla veteraner, som
brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen.
Detta innebär att föreningen skall värna åstadkomma och arbeta för en kamratlig, trygg och harmonisk tillvaro
för veteraner, anhöriga och andra medmänniskor genom att:
• Såsom medlem av Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna verka för deras målsättningar

§ 6 MEDLEMSKAP
Föreningen tolkar begreppet veteran på liknande sätt som Sveriges Veteranförbund:
Svensk veteran är den individ som vid något tillfälle har genomfört internationell tjänst eller beredskap med
uppgifter som har sanktionerats av världssamfund och/eller svenska staten.
Föreningen Veteranerna Uppland är därför öppet för var och en som fullgjort/fullgör tjänstgöring enligt ovan
och som vill stödja föreningen och verka för dess syften och målsättning.
Föreningen tolkar begreppet veteran på följande sätt:
Svensk veteran är den individ som vid något tillfälle har genomfört internationell tjänst eller beredskap med
uppgifter som har sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska staten.
Veteranerna Uppland är därför öppet för var och en som fullgjort/fullgör tjänstgöring enligt ovan, samt vill
stödja förbundet och verka för dess syften och målsättning.
• Medlemskap beviljas den som uppfyller förutsättningarna i första stycket, betalat medlemsavgift till
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna alternativt FN-veteranerna Kongo och vill tillhöra
Veteranerna Uppland.
• Alla som vill stödja föreningen och verka för dess syften och målsättning kan beviljas stödmedlemskap.
Stödmedlemskap inom Veteranerna Uppland medger närvaro vid Årsmötet men inte rösträtt.
Ny medlem som tecknar medlemskap efter den 1 oktober 1 augusti har även betalt för nästkommande år.
Medlemskap tecknas för ett år i taget.
Medlemsavgift betalas direkt till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna alternativt FN-veteranerna Kongo.
Om årsmötet beslutar om en årsavgift till föreningen betalas denna direkt till Föreningen.
Inbetalad medlemsavgift återbetalas ej

§ 8 FÖRENINGSSTYRELSE
Föreningsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, en ledamot och två suppleanter.

§ 10 ÅRSMÖTE
Kallelse till årsmötet sker genom annons i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas tidning
SVENSK VETERAN FREDSBASKERN, på hemsidan eller genom särskild kallelse senast två månader före årsmötet.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.
Handlingar till årsmötet skall finnas tillgängligt senast en veckan innan årsmötet.
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§ 15 UPPLÖSNING
Förslag att upplösa Veteranerna Uppland skall underställas ett ordinarie årsmöte. För beslut att upplösa
föreningen fordras att minst fyra femtedelar av de röstberättigade vid årsmötet är eniga om beslutet och att
ett extra årsmöte, som sammankallas tidigast två månader efter det första beslutet, ännu en gång beslutar om
upplösning av föreningen. Även det beslutet skall fattas med samma röstmajoritet som föreskrivits för den
första röstningen.
Efter upplösning skall föreningens ekonomiska tillgångar tillfalla SVERIGES VETERANFÖRBUND
FREDSBASKRARNAs Kamrathjälpskonto. Materiella tillgångar överförs till FN-museet. Om sådant ej finns, till
SVERIGES VETERANFÖRBUND FREDSBASKRARNA.

