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Stadgar för KA 2 Muldivision Intressenter. 

 
§ 1        Föreningens namn 

             är ”KA2 Muldivision Intressenter” 
       med Karlskrona som hemort. 
       Föreningens strävan är att bli en ”underavdelning” 
       till KA2 Kamratförening.  
 

§ 2   Ändamål och uppgifter 

      A) Föreningen är en ideell förening. 
           Föreningens uppgift är att tillvarata och vårda  
           KA2 Muldivision arv.  
           Arvet består bland annat av dokumentation, litteratur, 
           tavlor, videofilmer, fotografier och museiföremål. 
       

       B) Föreningen anordnar allmänna möten och möten med 
            lämpliga teman. 
        

§ 3   Medlemmar 

Var och en som varit fast anställd vid FM, tjänstgjort vid KA2 Muldivision 
erlägger årsavgift och  respekterar föreningens stadgar äger rätt att bli 
medlem. Även den som varit fast anställd vid FM, känner samhörighet med 
föreningen, erlägger medlemsavgift och respekterar föreningens stadgar 
kan på styrelsens framställan bli medlem. 
Till hedersmedlem kan på styrelsens framställan kallas en person som på ett 
förtjänstfullt sätt verkat för föreningens bästa. 
Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar. 

 

§ 4   Medlemsavgift 
        

§ 5   Beslutande organ 

A.  Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. 
 Ordinarie årsmöte hålls årligen före X månads utgång. 

B.  Årsmöte kungöres senast en månad före sammanträdet. 
 Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 
 två veckor före årsmötet. 
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C.  Vid årsmötet äger föreningens medlemmar rösträtt. 

               

D.  Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 
 
1. Mötets stadgeenliga utlysande. 
2. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare  

               för mötet. 
3. Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och 

 resultaträkning samt revisionsberättelse. 
4. Beslut om ansvarsfrihet. 
5. Fastställande av verksamhetsplan och budget. 
6. Fastställande av medlemsavgift. 
7. Val av ordförande på ett år. 
8. Val av två styrelseledamöter på två år och två på ett år.  
9. Val av en styrelsesuppleanter på två år och två på ett år. 
10. Val av en revisor på två år och en på ett år samt revisorsuppleant på 

  ett år. 
11. Val av ledamöter till valberedning, en på två år och två på ett år. 
12. Behandling av motioner och styrelsens förslag. 
 

§ 6    Styrelsen 

Förvaltningen handhas av en styrelse bestående av ordförande 
och fyra ordinarie ledamöter samt tre suppleanter. I övrigt 
konstituerar styrelsen sig själva. Styrelsen är beslutsmässig 
vid minst 3 närvarande* ledamöter  
*Alternativt inlämnande av giltig fullmakt. 

 Styrelsens sammansättning skall vara : 
 Ordförande 
 V Ordförande 
 Sekreterare 
 Kassör 
 Ledamot 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 
På styrelsemöte har endast närvarande ur styrelsen rösträtt. 

 

§ 7    Extra årsmöte 

Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens 
majoritet anser det påkallat eller om 2/3 av medlemmarna 
så begär. Kallelse med angivande av tid, plats och motiv för 
extra årsmöte skall utskickas till medlemmarna senast en 
månad före det extra årsmötet. 
Rösträtt. Endast fullt betalande, närvarande* medlem har  
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rösträtt på extra årsmötet. 
        *Alternativt inlämnande av giltig fullmakt. 
 

 

 

 

§8   Stadgeändring 

Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte.  
Förslag härom insändes minst 3 veckor före årsmötet till 
styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande 
fordras 2/3 majoritet av avgivna röster. 

 

§ 9   Upplösning 

Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte.  
Förslag härom insändes minst 3 veckor före årsmötet. 
Styrelsen avger utlåtande. För förslagets antagande krävs  
2/3 majoritet av avgivna röster. Vid upplösning tillfaller 
föreningens tillgångar KA2 Kamratförening.  

 

§ 10   Beslut 
Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för § 8 
och § 9. Vid lika rösttal har ordförande utslagsröst utom 
vid personval då lottdragning avgör. 
 
 
 
…………………….   …………………….. 
Jan-Erik Holmberg   Gunnar Medemyr 
Ordförande    V Ordförande 
2007-10-04    2007-10-04 
 
Vid protokollet 
 
............................... 
Ulf Sejlert 
2007-10-04 

 

 
 

 


