STADGAR – antagna 24 april 2021
§ 1 NAMN
Förbundets namn är Sveriges Veteranförbund, vilket på engelska skall översättas med
Swedish Veterans Federation. Namnet förkortas SVF, på både svenska och engelska.
§ 2 FÖRBUNDSIDÉ
SVF är en intresseorganisation med tillhörighet till World Veterans Federation
(WVF). SVF verkar tillsammans med Försvarsmakten och övriga utsändande myndigheter, med offentlig och privat sektor i Sverige och i Norden samt i det nordiska närområdet. SVF samarbetar med de danska, finska och norska veteranorganisationerna i Board of Nordic Veteran Federation (BNVF). I BNVF sitter organisationernas
Presidenter och ordförandeskapet har varje land två (2) år i taget.
SVF verkar för utlandsveteraner och deras anhöriga.
§ 3 MÅLSÄTTNING
SVF är förbundet som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner
som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen.
SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen samt bevarar och utvecklar den kamratskap som har grundats under tjänstgöring vid internationella
insatser.
Förbundet skall värna och arbeta för en kamratlig, trygg och harmonisk tillvaro för
veteraner, anhöriga och andra medmänniskor genom att,
• stödja medlemmar och deras anhöriga före, under och efter internationell tjänst
• arbeta för att veteraner ska ses som en tillgång i samhället och kunna känna
stolthet för sin insats där samhället ska visa respekt, erkänsla och uppskattning
• genomföra kamratstödjande verksamheter och verka socialt bland medlemmarna
• stödja förbundets föreningar i uppbyggnad och utveckling
• utbilda och driva kamratstödjande verksamhet samt även stödja de som inte
är medlemmar men som ryms inom ramen för förbundets verksamhetsområde
• ta initiativ och stödja kontakter med andra förbund och föreningar samt organisationer, både nationella och internationella, med samma intresseinriktning
• vårda FN:s traditioner och ändamål
• såsom medlem av WVF verka för deras målsättningar
• förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet
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§ 4 VÄRDEGRUND
SVF:s värdegrund vilar på Förenta Nationernas stadgar, internationell rätt, mänskliga rättigheter. SVF ska aktivt främjar jämställdhet, jämlikhet och respekt för alla
människors lika värde.
SVF såsom medlemsorganisation i World Veterans Federation (WVF) arbetar
också i enlighet med dess stadgar.
Förbundets värdegrund sammanfattas med tre (3) ledord som vilar på FN:s ändamålsgrund:
Kamratskap: Skapar band mellan individer och grupper genom dialog och handling, vilket ökar förståelsen och stärker gemenskapen.
Omtanke: Bidrar till ökad samhörighet inom familj och enhet genom att lyssna aktivt
på varandra och beakta våra unika livssituationer.
Medmänsklighet: Främjar utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationer genom att vi försöker tillse att de mänskliga rättigheterna efterlevs både
lokalt och globalt.
§ 5 ORGANISATION
Förbundet är en rikstäckande organisation. Förbundsstämman är högsta beslutande organ inom förbundet. Förbundet leds av en förbundsstyrelse som väljs på
förbundsstämman. Förbundsstyrelsen beslutar om anslutning. Den dagliga ledningen av förbundet genomförs av ett centralt kansli.
§ 6 MEDLEMSKAP
Förbundet 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. SVF är därför öppet för var och en som fullgjort/fullgör tjänstgöring enligt ovan och som vill stödja förbundet och verka för dess syften och målsättning.
Medlemskap beviljas den som uppfyller dessa förutsättningar och betalat
medlemsavgift.
Privatpersoner, föreningar, företag och organisationer som vill stödja förbundet och
verka för dess syften och målsättning beviljas stödmedlemskap. Föreningar, företag,
och organisationer betalar en särskild medlemsavgift.
Förbundsstyrelsen kan utse hedersmedlem. Beslutet presenteras för ordinarie förbundsstämma och införs i förbundsstämmans protokoll. Hedersmedlem betalar
ingen medlemsavgift och kan, om han/hon önskar, tillhöra en specifik lokalförening.
Ny medlem som tecknar medlemskap efter den 1:a oktober har även betalt för nästkommande år. Medlemskapet är gratis första året om det tecknas efter hemkomst
från utförd mission/insats.
Medlemskap tecknas för ett (1) år i taget. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.
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§ 7 UTESLUTNING
Medlem eller förening som av uppsåt eller grov oaktsamhet bryter mot förbundets
stadgar och/eller värdegrund och på så sätt skadar förbundet och/eller enskild medlem kan efter förbundsstyrelsens beslut med omedelbar verkan uteslutas ur förbundet.
Eventuell överklagan ska ställas till Förbundsstämman enligt samma tidslinje som för
insändande av motioner. Vid en överklagan är medlemmen/föreningen suspenderad
intill Förbundsstämman har behandlat ärendet.
§ 8 FÖRBUNDSSTÄMMAN
Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstämman ska hållas
varje år före maj månads utgång.
Förbundet ska informera i förbundets tidning (sista numret året innan) och samtidigt
på hemsidan om datum och tid så att enskilda medlemmar kan närvara. Förbundsstämman ska även ses som en förbundsaktivitet för gemenskap och samvaro.
Kallelse sker via e-mail senast tre (3) månader före förbundsstämman.
Nomineringar till uppdrag inom förbundsstyrelse, medaljkommitté samt lekmannarevisorer ska, via föreningarna, vara valberedningen tillhanda senast tre (3) månader
före förbundsstämman.
Motioner till förbundsstämman skall vara kansliet tillhanda senast tre (3) månader
före förbundsstämman, skriftligt eller digitalt.
Föreningar anmäler sina delegater, inklusive post och e-mail adresser, och eventuella ersättare senast sex (6) veckor innan förbundsstämman.
Det åligger kansliet att på uppdrag av förbundsstyrelsen senast en (1) månad före förbundsstämman sända möteshandlingar till föreningarna och anmälda deltagare.
Nomineringar till uppdrag inom valberedning sker under förbundsstämman.
Vid förbundsstämman skall följande ärenden behandlas:
1. Fråga om förbundsstämmans stadgeenliga utlysning
2. Fastställande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande för förbundsstämman
5. Val av sekreterare för förbundsstämman
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
7. Verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av motioner/propositioner
12. Fastställande av verksamhetens inriktning
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13. Fastställande av den ekonomiska inriktningen
14. Fastställande av arvodering och medlemsavgifter
15. Val av Förbundsordförande
16. Val av vice Förbundsordförande
17. Val av ledamöter
18. Val av lekmannarevisorer
19. Val av ledamöter till valberedning
20. Val av ledamöter till medaljkommitté
21. Förbundsstämman avslutas
Beslut fattas med enkel majoritet vid öppen eller sluten omröstning, undantaget
§ 17 (Upplösning). Vid lika röstetal avgör lotten. Varje ansluten förening utser delegater,
vilka är röstberättigade på förbundsstämman. Varje förening har två (2) delegater för 1200 medlemmar, tre (3) delegater för 201-300 medlemmar, fyra (4) delegater för 301-400
medlemmar och fem (5) delegater för 401 medlemmar och däröver. En förening kan utse
maximalt fem (5) delegater.
Kan inte föreningen representera med sitt antal delegater har den/de som närvarar vid
förbundsstämman hela föreningens röstetal.
Enskild medlem får motionera till förbundsstämman och får delta på sin förenings eller
egen bekostnad, men har inte rösträtt.
§ 9 EXTRA FÖRBUNDSSTÄMMA
Extra förbundsstämma utlyses då:
• förbundsstyrelsen så beslutat, eller
• då minst två tredjedelar (2/3) av föreningarna begär det, eller
• då tre femtedelar (3/5) av de röstberättigade på en ordinarie förbundsstämma
begär det, eller
• om revisorerna begär det
Vid extra förbundsstämma behandlas endast sådana ärenden som föranlett den extra
förbundsstämma.
§ 10 FÖRBUNDSSTYRELSE
Förbundsstyrelsen består av Förbundsordförande, vice Förbundsordförande och upp
till sju (7) ledamöter. Samtliga väljs på två (2) år. Förbundsordförande och vice Förbundsordförande väljs inte samma år. Ledamöter väljs hälften varje år. Uppkommer
vakans genomförs fyllnadsval på ett (1) år. Enbart fullvärdig medlem är valbar till
Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen bör sättas samman så att både civila och militära utlandsveteraner representeras.
Ledamöter till medaljkommitté ska vara två (2). Båda väljs på två (2) år men inte
samma år. Förbundsstyrelsen utser vid konstituerande möte sin representant såsom
sammankallande för medaljkommittén.
Vid förfall för Förbundsordförande tjänstgör vice Förbundsordförande.
Förbundsstyrelsen väljs av förbundsstämman och är förbundets högsta beslutande or4 av 6

gan när förbundsstämman inte är samlad. Förbundsstyrelsen verkställer förbundsstämmans, eller extra förbundsstämmans, beslut och handlägger i övrigt förbundets angelägenheter. Det åligger förbundsstyrelsen att väl förvalta förbundets tillgångar.
Förbundsstyrelsen anställer Generalsekreterare för ledning av den dagliga verksamheten. Denne har att fullgöra de uppdrag som Förbundsstyrelsen beslutar.
Förbundsstyrelsen kallas till protokollförda sammanträde minst fyra (4) gånger per
år, eller då mer än halva antalet förbundsstyrelseledamöter så begär. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när mer än halva förbundsstyrelsen är närvarande. Vid lika
röstetal har Förbundsordföranden utslagsröst. Invald i förbundsstyrelsen eller föreningsstyrelse ska inte samtidigt vara anställd på kansliet Invald i förbundsstyrelsen
ska inte samtidigt vara invald i en föreningsstyrelse.
Förbundsstyrelsen skall följa och vara aktiva i det nordiska och internationella veteranarbetet samt vara pådrivande och delaktiga i veteranpolitiken.
Förbundsstyrelsen ska arbeta med långsiktiga strategier och mål främst genom
att till förbundsstämman lägga fram förslag på förbundets verksamheter och
budget för de på förbundsstämmans följande tre (3) åren.
Förbundsstyrelsen har därutöver att fastställa förbundets årliga verksamhetsplan och
budget, besluta förbundets arbetsordning samt leda kongress och förbundsstämman.
§ 11 VALBEREDNING
Valberedning består av tre (3) ledamöter varav en är sammankallande. Sammankallande väljs på två (2) år och övriga väljs på ett (1) år.
§ 12 KANSLI
Förbundsstyrelsen anställer Generalsekreterare som i sin tur ska tillsätta
personal enligt Förbundsstyrelsens direktiv.
Generalsekreteraren är ansvarig inför Förbundsstyrelsen, leder verksamheten vid kansliet och är föredragande vid förbundsstyrelsemöten. Generalsekreteraren utövar arbetsgivares ansvar och befogenheter gentemot anställda vid kansliet.
Anställd på kansliet bör själv vara veteran, men undantag kan beviljas av förbundsstyrelsen på förslag av Generalsekreteraren.
§ 12 VERKSAMHETSANSVAR
Kansliet har ansvaret för att bereda och verkställa den verksamhet förbundsstyrelsen beslutar om samt förbundets alla andra förekommande ärenden.
Kansliet har att hantera och verka för god verksamhet och bra förvaltning av förbundets
totala tillgångar. Kansliet har också att ansvara för den nationella samordningen inom
förbundet.
Kansliet ska stödja föreningarnas verksamheter samt utvecklingen av nya föreningar
och träffplatser. I kansliets uppdrag ingår att utbilda och utveckla kamratstödjande
uppgifter centralt och lokalt. Kansliet har att följa förbundets och föreningarnas
verksamheter och ekonomiska utveckling.
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§ 14 REVISION
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Till att granska förbundets förvaltning utser förbundsstämman två (2) lekmannarevisorer och en (1) ersättare.
Till att granska förbundets räkenskaper upphandlar kansliet
auktoriserad revisor
Revisionsberättelse skall föreligga senast en (1) månad före förbundsstämman så att
den kan skickas ut med ordinarie handlingar.
§ 15 STADGEÄNDRING
Stadgeändring skall vara föranledd av motion/proposition till förbundsstämman från förening, medlem eller förbundsstyrelsen. Handlingen ska inkomma till kansliet inom given
tid.
§16 SEKRETESS
Förtroendevalda, anställda och personer med särskilt uppdrag, som exempelvis kamratstödjare, skall, med undantag för de skyldigheter som kan följa av lag eller annan författning, inte för utomstående yppa information rörande medlemmar eller förbundet
och dess verksamhet som ännu inte är allmänt känd.
§17 UPPLÖSNING
Förslag om att upplösa SVF skall underställas en ordinarie förbundsstämma via motion/
proposition. För beslut att upplösa förbundet fordras att minst fyra femtedelar (4/5) av
de röstberättigade vid förbundsstämman är eniga om beslutet och att en ny förbundsstämma, som sammankallas tidigast tre (3) månader efter det första beslutet, ånyo beslutar om upplösning av förbundet varvid även det beslutet skall fattas med minst samma
röstmajoritet som föreskrivits för den första röstningen. Efter upplösning skall förbundets
ekonomiska överskott tillfalla något av FN:s hjälporgan, vilket ska beskrivas i motionen/propositionen.
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