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Föreningsstadgar
§ 1 Namn
Föreningens namn är Bandvagnsföreningen gränslös samverkan i Östra Blekinge.
§ 2 Form
Föreningen är en ideell förening. Föreningen står självständig gentemot staten, kommunen,
religiösa, politiska och privata intressen. Föreningens säte är Karlskrona kommun.
§ 3 Syfte och målsättning
Att bistå vid särskilda händelser när samverkanspartners (Region Blekinge, kommunen,
räddningstjänsten) så begär. Samverkanspartnern som tar oss i anspråk står för alla
omkostnader vid utnyttjandet. Vid övningskörning och annan träning är medlemmarna
försäkrade genom Frivilliga Automobilkåren. Föreningen skall ej vara vinstdrivande.
§ 4 Medlemskap
Föreningen är öppen. Medlem har rätt till full insyn i verksamheten, närvarande-, yttrandeoch förslagsrätt på alla möten. Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöte.
§ 5 Möten
Medlemsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg.
Årsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg och skall behandla följande: Verksamhetsberättelse
och bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisorer samt
fastställande av medlemsavgift.
§ 6 a Styrelse
Styrelsen beslutar över löpande frågor, är underställd medlems- och årsmöte. 2/3 av
styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsen utser
firmatecknare. Styrelsemötena är öppna. Styrelsen skall utgöras av minst 3 ledamöter varav
1 är ordförande, styrelsen skall också ha 1-2 suppleanter.
Ordförande & Ledamot på 2 år väljs udda år och Kassör & suppleant på 2 års väljs jämna år.
6 b revisorer.
Revisorer skall väljas vid varje årsmöte, 2 st. samt 2 st. suppleanter.
§ 7 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper från 1 april till 31 mars.
§ 8 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att
betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, uppenbarligen
skadat föreningens intressen eller beter sig eller har betett sig på ett sådant sätt att det
väcker anstöt hos övriga medlemmar och det riskerar att medlemmar lämnar föreningen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som
föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän
medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14
dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska meddelas den berörde
inom 7 dagar efter beslutet.
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§ 9 Omröstning
Vid alla möten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförande utom vid personval
då lottning avgör.
§ 10 Stadgeändring
För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande
medlemsmöten, varav ett årsmöte.
§ 11 Upplösning
Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande
medlemsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Efter revisorernas godkännande av
räkenskaperna, skall allt eventuellt överskott gå till Frivilliga Automobilkåren Blekinge vid en
eventuell upplösning av föreningen.

Omröstning av stadgeändring genomfört vid årsmöte:
Omröstning av stadgeändring genomfört vid medlemsmöte:
Ovan föreningsstadgar antagna:

Ordförande: _________________________ Sekreterare: _________________________
Ort: _______________________________ Ort: _______________________________
Datum: ____________________________ Datum: _____________________________
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