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§ 1 NAMN 

Föreningens namn skall vara FREDSBASKRARNA SKÅNE (FB Skåne) vilket på 
engelska skall översättas med ”THE PEACE BERETS OF SKÅNE”. 
 

§ 2 MÅLSÄTTNING 

FREDSBASKRARNA SKÅNEs målsättning är att bevara och utveckla det kamratskap 
som grundats under utlandstjänstgöring som fredssoldat i FN-tjänst eller i andra av 
FN sanktionerade missioner. 
 
Det åligger FREDSBASKRARNA SKÅNE att verka för rekrytering av kamratstödjare 
enligt förbundets målsättning samt att, i samråd med förbundets kamratstöds-
ansvarige, stödja de kamratstödjare som finns inom föreningen. 
  
I denna målsättning ingår att: 

1. genom kamratstödjande verksamhet verka socialt bland medlemmarna och deras 
anhöriga 

2. stödja medlemmar och dess anhöriga före, under och efter utlandstjänst  
3. ta initiativ och stödja kontakter med andra föreningar och organisationer, 

nationellt och internationellt, med samma intresseinriktning 
4. vårda FN:s traditioner och målsättning samt  
5. vara ett forum för fred genom kamratskap under mottot: 

 
EN GÅNG FREDSSOLDAT – ALLTID FREDSKAMRAT 

 
Föreningen är politiskt och religiöst obunden, men kan dock ta ställning i frågor 
rörande medlemmarna och deras intressen inom ramen för deras medlemskap. 
 

§ 3 ORGANISATION 

FREDSBASKRARNA SKÅNE är en kamratförening för fredsveteraner med anknytning 
till Skåne. Inom kamratföreningen kan lokala klubbar och avdelningar förekomma. 
Dessa leds av ombud som antingen utses genom medlemsmöte i respektive avdelning 
eller av föreningsstyrelsen.  
 
Avdelningarna/klubbarna skall bistå föreningsstyrelsen i frågor som avser kamrat-
stöd, rekrytering, bevakning och utvärdering av träffplatsernas funktion och 
placering samt stöd till lokala aktiviteter.  
 

§ 4 MEDLEMSKAP 

FREDSBASKRARNA SKÅNE är öppen för var och en som fullgjort/fullgör utlands-
tjänstgöring i missioner under ledning av FN, NATO, EU eller OSSE. Övriga som 
vill stödja föreningen och verka för dess syften och målsättning är välkomna som 
stödmedlemmar. Stödmedlemmar har ingen rösträtt. 
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Medlemsavgift betalas till SVERIGES VETERANFÖRBUND FREDSBASKRARNA. 
Föreningsavgiften skall beslutas på årsmöte samt betalas senast 23 oktober. Den som 
tecknar medlemskap under tiden 24 oktober till 31 december anses ha erlagt 
medlemsavgift för nästkommande år. 
 
Medlem som av uppsåt eller grov oaktsamhet bryter mot föreningens stadgar eller på 
annat sätt skadar föreningen kan, efter styrelsens beslut, med omedelbar verkan 
uteslutas. Inbetalad medlemsavgift återbetalas ej. 
 

§ 5 FÖRENINGSSTYRELSE 

Föreningsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, en 
ledamot och två suppleanter. Ordförande väljs på årsmötet. Styrelsen fördelar övriga 
poster inom sig. Ordförande väljs på ett år och övriga ledamöter på två år. 
Ledamöterna fasförskjutes så att två ledamöter ny- eller omväljes per år. 
Suppleanterna väljes på ett år. 
 
Styrelsen väljs av årsmötet efter förslag av valberedningen och är föreningens högsta 
beslutande organ, när års- eller extra årsmöte ej är samlat. Styrelsen verkställer års- 
eller extra årsmötets beslut och handlägger i övrigt föreningens angelägenheter. Det 
åligger styrelsen att väl förvalta föreningens tillgångar. 
 
Styrelsen är beslutsför när ordförande och minst två ledamöter är närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 
Styrelsen kan vid behov adjungera ytterligare personer. 
 

§ 6 SEKRETERARE 

Den som av styrelsen valts till sekreterare tjänstgör vid alla möten. Vid förfall utses 
tillfällig sekreterare. 
 

§ 7 ÅRSMÖTE 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls före mars månads utgång. 
 
Varje medlem som betalt medlemsavgiften har förslags- och rösträtt.  
 
Röstning med fullmakt är tillåten, dock max 1 fullmakt per närvarande medlem. 
 
Kallelse till årsmötet sker genom annons i FREDSBASKERN nr 4, på hemsidan eller 
genom särskild kallelse senast två månader före årsmötet. 
 
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. 
 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande 
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 
3. Fastställande av röstlängd 
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4. Fastställande av dagordning 
5. Val av ordförande för mötet 
6. Val av sekreterare för mötet 
7. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
8. Verksamhetsberättelse 
9. Ekonomisk berättelse 
10. Revisorernas berättelse 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Behandling av propositioner 
13. Behandling av motioner 
14. Fastställande av årsavgift 
15. Fastställande av budget 
16. Fastställande av verksamhetsplan 
17. Ärenden som senast vid dagordningens fastställande förelagts mötet  
18. Val av styrelseordförande för ett år  
19. Val av styrelseledamöter 
20. Val av suppleanter för ordinarie styrelseledamöter 
21. Val av en revisor för ett år  
22. Val av en revisorsersättare för ett år 
23. Val av valberedning för ett år 
24. Övriga frågor 
25. Mötets avslutning 

 
Vid lika röstetal avgör lotten. 
 

§ 8 EXTRA ÅRSMÖTE 

Extra årsmöte utlyses då styrelsen så beslutat eller då minst 10 % av föreningens 
medlemmar begär det eller om revisorerna begär det. Vid extra årsmöte behandlas 
endast sådana ärenden som föranlett mötet. 
 

§ 9 FIRMATECKNARE 

Firman tecknas av ordföranden eller kassören var för sig. 
 

§ 10 REVISION 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Till att 
granska föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet en revisor och en 
revisorsersättare. Handlingar för räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda 
senast 3 veckor före årsmötet. 
 
Revisionsberättelse skall föreligga senast 1 vecka före årsmötet. 
 

§ 11 STADGEÄNDRING 

Stadgeändring skall vara föranledd av förslag till stadgeändring från medlem eller 
styrelsen. För beslut om stadgeändring, som ej avser upplösning av föreningen, 
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fordras att minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade är eniga om 
beslutet.  
 

§ 12 UPPLÖSNING 

Förslag att upplösa FREDSBASKRARNA SKÅNE 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. 


