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S T A D G A R  

F Ö R  

Fredsbaskrarna Gotland  

Stadgar för Fredsbaskrarna Gotland antagna vid föreningens årsmöte på 
Visborgsslätt 2012-10-22 (ersätter utgåva 1989-10-24). 

MÅLSÄTTNING  

Fredsbaskrarna Gotland är en länsförening inom Sveriges Veteranförbund 
FREDSBASKRARNA (benämns i fortsättningen Fredsbaskrarna), som har till uppgift 
att samla alla gotlänningar och sympatisörer som tjänstgjort i internationella insatser i 
det svenska försvaret eller utsända av annan svensk statlig myndighet. Målet är att 

- främja ett gott kamratskap och god kamratlig samvaro,  
- bidra till att genomföra kamratstödjande verksamhet i enlighet med     
  Fredsbaskrarnas avtal med Försvarsmakten, 
- bidra till att vårda FN:s traditioner och målsättningar,  
- bidra till information om internationella insatser.  

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.  

MEDLEMSKAP  

Föreningen står öppen för på Gotland boende eller gotlänningar i förskingringen eller 
andra sympatisörer som tjänstgjort i internationella insatser i det svenska försvaret 
eller utsända av annan svensk statlig myndighet. Medlemskap erhålls genom att man 
blir medlem i Fredsbaskrarna och anger tillhörighet Gotland. 

Årsmötet kan utse hedersmedlem på förslag av valberedningen. 
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STYRELSEN  

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordföranden samt 
sju ledamöter.  

Ordföranden väljs av årsmötet för en tid av två år. Halva styrelsen väljs av varje 
årsmöte för en tid av två år. Val till ordförande och övriga ledamöter vid årsmöte sker 
efter behandling och förslag från valberedningen. Valberedningen består av tre 
ledamöter och väljs för en tid av ett år.  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, då denne anser att föreningens 
angelägenheter så kräver eller då minst halva antalet ledamöter så begär. Vid förfall 
för ordföranden inträder vice ordförande.  

Styrelsen är beslutsmässig då minst ordföranden och tre ledamöter är närvarande. 
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

RÄKENSKAPSÅR/REVISION  

Föreningens arbets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Två 
revisorer jämte revisorsuppleant, väljs av årsmötet för ett år att granska föreningens 
räkenskaper. Revisionsberättelsen skall föreligga färdig senast två veckor före 
årsmötet.  

FIRMATECKNARE  

Föreningen tecknas av ordförande och kassören var för sig.  

ÅRSMÖTE  

Årsmöte hålls årligen dock senast 1 mars. Kallelse utsänds till medlemmarna senast 
fyra veckor före årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor 
före årsmötet. 

Vid årsmötet skall bl. a följande behandlas:  

a) Val av ordförande och sekreterare för mötet  
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b) Fråga om mötets behöriga kallande  

c) Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet, tillika 
rösträknare  

d) Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive kassaredogörelse  

e) Revisorernas berättelse  

f) Beslut angående styrelsens ansvarsfrihet  

g) Val av styrelse, revisorer och valberedning  

h) Inkomna motioner samt ev. motioner till förbundets årsmöte. 

i) Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt budget för kommande år. 

j) Fastställande av årsavgiften  

k) Övriga frågor 

Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger mötesordföranden 
utslagsröst. Omröstning sker öppet, om ej sluten omröstning begärs av någon 
medlem. Rösträtt äger varje medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen.  

Extra föreningsmöte 

Styrelsen kan kalla till extra föreningsmöte.   

STADGEÄNDRING  

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av årsmöte. För ändring i stadgar 
fordras beslut med 2/3 majoritet (av på årsmötet närvarande). 
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UPPLÖSNING  

För upplösning av föreningen krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra 
följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Hur föreningens ekonomiska 
tillgångar skall disponeras, beslutas i samband med beslut om föreningens 
upplösning.  

MUSEUM/ARKIV  

Det ankommer på styrelsen, att i samarbete med Gotlands Försvarsmuseum, väl 
förvalta arkiv och materiel som ställts till föreningens förfogande.  

REKRYTERING OCH INFORMATION 

Det åligger styrelsen såväl som samtliga medlemmar att aktivt och med kraft söka 
nya medlemmar till föreningen. Information om föreningens verksamhet skall vara 
saklig och korrekt men också intresseväckande med avseende på 
rekryteringseffekter. Föreningens hemsida, liksom förbundets, utgör det viktigaste 
medlet för denna information.  

Vid all information om föreningens verksamhet skall dess kamratstödjande funktion, 
inom ramen för Fredsbaskrarna, framhållas. Informationsmöten som föreningen 
anordnar bör som regel refereras och publiceras i gotländska media. Referaten skall 
signeras på sådant sätt att föreningens namn finns med. 

 
 


