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STADGAR 

för 

KAMRATFÖRENINGEN SVEATRÄNGAREN 

 

Fastställda vid årsmötet 2019-10-03 att gälla från detta datum  

 

 

 

§ 1 Ändamål 

 

Föreningen som bildades den 1 september 1935 och har sitt säte i Linköping, har till ändamål 

att vara en länk mellan personal som tillhört Svea trängkår eller dess föregångare Svea 

trängbataljon och Svea trängregemente, att vårda förbandens traditioner samt att befordra ett 

gott kamratskap medlemmarna emellan. Föreningen skall vara beredd att stödja försvarets 

veteranverksamhet. 

 

Kamratföreningens verksamhet stöds av Trängregementet som är T1s traditionsbevarare. 

 

§ 2 

 

Medlemskap och avgifter 

 

Föreningens medlemmar utgörs av 

 ständiga medlemmar (tecknade före 1997-12-31) 

 årligen betalande medlemmar 

 Nya ständiga medlemmar tecknas ej från 1998-01-01. 

Föreningen tillämpar öppen medlemsintagning. 

 

Styrelsen kan utesluta medlem. 

 

Medlem, som under året ej erlagt stadgeenlig avgift (trots påminnelse) avförs ur föreningens 

medlemsmatrikel. 

 

Årsavgiftens storlek för löpande år fastställs av årsmötet på förslag från styrelsen. Avgiften 

inbetalas till föreningens kassör. 

 

Avlider ständig medlem äger efterlevande maka/make rätt att kvarstå som ständig medlem 

efter egen framställan härom till styrelsen. 

 

§ 3 Styrelse 

 

Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse om ordförande, vice 

ordförande, sekreterare, kassör och minst fyra ledamöter. 

 

Styrelsen 

 sammanträder på kallelse av ordföranden 

 är beslutsmässig när ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra 

styrelsemedlemmar är närvarande 

 kan adjungera andra föreningsmedlemmar 

 utser ett verkställande utskott, som det åligger att årligen utarbeta en plan för 

verksamheten efter de direktiv som styrelsen eller föreningen givit. Planen fastställs 

av styrelsen. Verkställande utskottet sammanträder på kallelse av ordföranden. 
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§ 4 

Mandatperiod 

Ordföranden, vice ordföranden, sekreterare och kassör i två år. Övriga i styrelsen ett år. 

 

Revision 

 

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet två revisorer 

jämte två suppleanter.  

 

Räkenskapsåret är 01-01--12-31. 

 

Föreningens räkenskaper skall avslutade överlämnas till revisorerna senast 02-01.  

Revisorerna skall senast 02-15 lämna sin revisionsberättelse till styrelsen. 

 

§ 5 Valberedning 

 

För att förbereda val av styrelse och revisorer med suppleanter skall årsmötet utse en 

valberedning om tre personer, varav en skall vara sammankallande. 

 

§ 6  Årsmöte 

 

Årsmöte skall ske under våren enligt styrelsens bestämmande. Styrelsen utfärdar kallelse 

senast 14 dagar före årsmötet.  

 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

 

1.  Mötets öppnande (parentation) 

2.  Val av ordförande för årsmötet 

3.  Val av sekreterare för årsmötet 

4.  Årsmötets stadgeenliga utlysande 

5.  Val av två medlemmar, som jämte ordföranden skall justera årsmötets 

     protokoll samt vara rösträknare 

6.  Styrelsens verksamhetsberättelse 

7.  Revisionsberättelse 

8.  Beslut angående ansvarsfrihet 

9.  Val jämlikt §§ 3, 4 och 5 i stadgarna 

10. Beslut om årsavgift 

11. Ärenden som av styrelsen föreläggs årsmötet 

12. Av enskild medlem lämnad motion 

13. Avslutning 

 

§ 7 Extra föreningsmöte 

 

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna finner det 

erforderligt. Kallelse skall därvid ske enligt § 6. 

  

§ 8 Röstning 

 

Röstberättigad är medlem, vilken före 12-31 året före årsmötet erlagt i § 2 fastställd avgift. 

Röstning genom fullmakt är inte tillåten.  

Beslut fattas med inskränkningar som framgår av §§ 11 och 12. 

Omröstning sker öppet, såvida ej årsmötet beslutat annat. 
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Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, utom vid val, där lottning skall ske. 

 

 

§ 9 Framställning från enskild föreningsmedlem till årsmötet 

 

Enskild medlem, som önskar få ärendet prövat vid årsmötet, skall senast en månad före 

årsmötet avlämna skriftlig motion till styrelsen, vilken framlägger densamma jämte eget 

yttrande. 

 

§ 10 Uppvaktningar 

 

Vid födelsedagar: 

Sittande styrelsemedlemmar och styrelsefunktionärer uppvaktas vid jämna 10-tal år från 50 

år och uppåt samt 75 år. 

 

Vid begravningar: 

Om möjligt hedras bortgången styrelseledamot (eller f d) och styrelsefunktionärer (eller f d) 

med närvaro och bunden bukett om ej annat har angivits i dödsannonsen. 

 

Övriga uppvaktningar sker enligt styrelsens bestämmande. 

 

§ 11 Ändring av stadgarna 

 

Beslut om ändring av dessa stadgar sker vid årsmöte och erfordrar godkännande av två 

tredjedelar av de röstande. 

 

 

§ 12 Föreningens upplösning 
 

Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara giltig, ha fattats vid två med minst två 

månaders mellanrum på varandra följande möten, varav minst ett skall vara årsmötet. 

Godkännande enligt § 11 erfordras därvid.  
 


