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Föreningsstadgar – Fredsbaskrarna Västkust 
Föreningen är en regional organisation tillhörande Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF). 
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen tar ställning i frågor rörande 
medlemmarna och deras intressen inom ramen för deras medlemskap. Föreningen följer de av SVF 
antagna stadgarna. 
 
§ 1 Namn 
Föreningens namn skall vara ”Fredsbaskrarna Västkust”. 
 
§ 2 Ändamål 
Föreningens målsättning är att: 

• Verka för att veteraner och anhöriga får det stöd de är berättigade till och i behov av. 
• Utveckla det kamratskap som grundlagts under tjänstgöring i internationella insatser och som 

har genomförts av försvarsmakten eller annan svensk myndighet.  
 
I målsättningen ingår att: 

• Stödja medlemmar och anhöriga före, under och efter utlandstjänstgöring. 
• Genomföra kamratstödjande verksamhet. Det gäller även icke medlemmar, men som ryms 

inom ramen för föreningens verksamhetsområden. 
• Genom kamratstödjande verksamhet verka socialt bland medlemmarna. 
• Utveckla och försälja ”Gula bandet” (intäkterna går till kamratstöd). 
• Ta initiativ till - och utveckla - samverkan med andra förbund, föreningar, organisationer 

(nationellt och internationellt) med samma intresseinriktning. 
• Verka inom ramen för FN:s verksamhet och att vårda FN:s traditioner. 
• Vara ett forum för fred genom kamratskap under mottot ”Kunskap, Omtanke och 

Medmänsklighet (KOM)”. 
 
§ 3 Värdegrund 
Föreningens värdegrund vilar på Förenta Nationernas stadgar, internationell rätt, mänskliga rättigheter 
samt främjar aktivt jämställdhet, jämlikhet och respekt för alla människors lika värde. 
Fredsbaskrarna Västkust såsom medlemsorganisation i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) 
arbetar också i enlighet med dess stadgar. 
 
Föreningens värdegrund sammanfattas med tre ledord vilande på FN:s ändamålsgrund: 
Kamratskap: att skapa band mellan individer, folk och länder för att därigenom bidra 

till att lösa konflikter 
Omtanke: genom omtänksamhet bidra till stabilitet 
Medmänsklighet: se till att de mänskliga rättigheterna tillämpas 
 
§ 4 Organisation och styrelse 
Föreningen utgörs av träffplatser och av enskilda medlemmar. 
 
Föreningsstyrelsen består av sju ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör, 
informationsansvarig, kamratstödsansvarig och övriga verksamhetsansvariga. Styrelsen är beslutsmässig 
om samtliga ledamöter är kallade till möte och om minst fyra kallade deltar i styrelsemötet. Styrelsemöte 
kan genomföras som e-möte eller telefonmöte. Vid lika röstetal i styrelsen har ordförandes röst 
avgörande utslag. Vid konstituerande styrelsemöte fastställs föreningens firmatecknare och dessas 
mandat. 
 
Det åligger styrelsen särskilt: 

• att se till att föreningens stadgar följs, 
• att verkställa av årsmötet fattade beslut, 
• att planera, leda och förbereda arbetet inom föreningen, 
• att ansvara för och förvalta föreningens medel, 
• att föra förteckning över medlemmar, 
• att förbereda årsmöte. 
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§ 5 Medlemskap 
• Fredsbaskrarna Västkust är öppen för var och en som fullgjort eller genomför tjänstgöring i 

internationell tjänst eller beredskap med uppgifter som har sanktionerats av världssamfundet, 
och/eller svenska staten. 

• Stödmedlemskap kan också beviljas andra som vill stödja föreningen och verka för dess 
målsättning och syften. Stödmedlemskap medger närvaro vid föreningsmöten men inte 
rösträtt. 

• Medlemsavgift inbetalas till huvudorganisationen (SVF) enligt SVF stadgar § 6. Medlemskap i 
SVF skall verifieras genom uppvisande av medlemsnummer. 

• Medlem som av uppsåt eller grov oaktsamhet bryter mot föreningens stadgar, värdegrund eller 
på annat sätt skadar föreningen kan efter styrelsens beslut med omedelbar verkan uteslutas ur 
föreningen. 

 
§ 6 Årsmöte 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse till 
årsmöte sker genom annons i på föreningens hemsida på Svenska veteranförbundet”, samt på 
föreningens egna Facebook-grupp, kallelsen skall publiceras senast den sista december. 
 
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. 
 
Anmälan om deltagande i årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 
 
Föreningsstyrelsen skall senast 7 dagar före årsmötet göra möteshandlingar tillgängliga, vid anmodan 
från enskild medlem skall handlingar skicks per post. Senast 14 dagar efter avslutat årsmöte skall 
styrelsen göra mötesprotokoll tillgängliga för medlemmarna. 
 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 
2. Fastställande av röstlängd. 
3. Fastställande av dagordning. 
4. Val av ordförande för mötet. 
5. Val av två protokolljusterare (tillika rösträknare). 
6. Föredragning av verksamhetsberättelsen. 
7. Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret. 
8. Revisorernas föredragning. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Behandling av eventuella motioner/propositioner. 
11. Fastställande av verksamhetsplan. 
12. Fastställande av budget. 
13. Val av föreningens ordförande (tillika styrelsens ordförande) för en mandattid av två år. 
14. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en mandattid av två år 

(tre väljs jämna år och tre väljs udda år). 
15. Val av minst en revisor med mandattid två år. 
16. Val av tre ledamöter till valberedningen (varav en sammankallande) för en mandattid av ett år. 

 
Beslut fattas med enkel majoritet. Röstning med fullmakt är inte tillåten. 
 
§ 7 Extra årsmöte 
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en 
revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning 
skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra 
årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. 
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall meddelas medlemmarna senast sju 
dagar före mötet samt kungöras inom samma tid på hemsidan. 
 
§ 8 Firmatecknare 
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter 
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer enligt beslut vid konstituerande möte. 
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§ 9 Revision 
Revisorer har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och 
övriga handlingar.  
 
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. 
 
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 
 
§ 10 Stadgeändring 
Stadgeändring skall vara föranledd av förslag till stadgeändring från medlem eller styrelsen. För beslut 
om stadgeändring fordras att minst två tredjedelar av de röstberättigade är eniga eller vid två på varandra 
följande årsmöten varav det första skall vara ett ordinarie årsmöte. Mellan de två mötena skall det vara 
20 minst dagar. 
 
§ 11 Upplösning av föreningen 
Förslag om att upplösa föreningen skall underställas ett ordinarie/extra föreningsårsmöte för beslut. För 
beslut att upplösa föreningen krävs fyra femtedelars majoritet. Efter en eventuell upplösning av 
föreningen, skall eventuella tillgångar tillfalla huvudorganisationen SVF. 


	Föreningsstadgar – Fredsbaskrarna Västkust

