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Till styrelsen för Södra skåningarnas kamratförening 

 

 

 

Motion framtagning nya stadgar i Kamratföreningen 

• Stadgarna är i grunden för att en förening ska få ”stadga” i sin verksamhet. 

Kamratföreningens stadgar är idag ålderdomliga och i många fall otydliga samt att det 

saknas väsentliga delar i vilka lagar numera styr upp. 

Det behövs en total översyn och uppdatering efter moderna förhållande utan att för 

den skull ta bort det unika, hela strukturen behöver göras om och bli mer tydlig.  

 

Därför yrkar jag att årsmötet beslutar följande: 

• Årsmötet utser en stadgeredaktion, på tre till fem personer, med deltagare både ur 

styrelsen och ur medlemskollektivet. 

• Ett första förslag till nya stadgar bör vara klart att skickas ut tillsammans med årets 

sista numret av tidningen i oktober 2022 med begäran om att medlemmarna skickar in 

synpunkter senast sista januari 2023. 

Man kan även ha kontrollstationer på hemsidan, där man lägger ut ändringar. 

• I första numret av tidningen i mars 2023 skickas reviderat förslag ut med begäran om 

att medlemmarna skickar in synpunkter senast sista mars 2023. 

• Slutligt läggs fram till beslut vid årsmötet i april 2023. 

• Förslag bifogas motionen. 

 

Nedan ett axplock av saker som jag anser behöver justeras och läggas till: 

§1 Ändamål 

Detta måste göras om så det rimmar med den nya tiden och hur den militära verksamheten 

bedrivs idag. 

§5 Medlemsavgift 

Det måste bli tydligare och mer flexibelt, att betala in medlemsavgift senast den sista mars är 

helt tokigt. 

§ 7 Styrelsens åligganden 

AU måste styras upp bättre. 

Tydligare mandat, vad får dom besluta om? 

Ett AU får inte vara var i majoritet till antal. 

Att ordförande, sekreterare, kassör och vice ordförande ingår i AU innebär att de tre andra 

ledamöterna helt kan förbises. 

§11 Årsmöte 

Se över tiderna för kallelse, när motioner skall var styrelsen tillhanda samt när propositioner 

och motioner skall publiceras på hemsidan. 

De rimmar inte tidsmässigt och i visst fall omöjlig att får till. 

Samtliga årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före 

mötet. 

Tillägg till motion nr 4 till styrelseprotokoll 2022-08-09

Tillägg till motion nr 4 till årsmötet 2022-09-06
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Nedanstående dokument måste finnas att läsa i god tid. 

Det är inte rimligt att medlemmarna på den korta tid som årsmötet är aviserat till, hinna sätta 

sig in i allt material: 

• Verksamhetsberättelse • Budget 

• Resultaträkningen • Motioner 

• Balansräkningen • Styrelsens propositioner 

• Verksamhet för det kommande året.  

 

• Dagordning måste överses och bli tydligare. 

• En medlemslista där det framgår att medlemsavgiften betalats i tid måste finnas 

tillgänglig. Man ska inte kunna bli medlem med rösträtt samma dag som årsmötet 

genomförs. 

• Röstlängd föredras och kontrolleras mot medlemslista så man betalat medlemsavgift 

eller ej. 

• Fullmakt måste införas snarast (är aviserat i proposition 2022) det är odemokratiskt att 

inte detta inte får göras då det finns ca 950 medlemmar och endast ca 50-60 närvarar 

vid mötet. 

Övrigt 

• Firmatecknare finns inte med i stadgan. 

 

Ett förslag jag gjort till ny stadga där Kamratföreningens gamla stadga är inarbetad bifogas. 

Bifogar även en grundstadga, från vilken förslaget inarbetats i, framtagen av Malmö Ideella 

och Malmö Idrottens Samorganisation (MISO). 

Bifogar dessutom informationsbroschyren ”Dags för stadgar” även den hämtad hos Malmö 

Ideella och Malmö Idrottens Samorganisation (MISO). 

 

 

 

 

Mats Andersson 




