
Proposition nr 1 från styrelsen för Flygande Veteraner

Ändring av stadgar i liggande stadgeändringsförslag 

§ 1 Föreningens namn
är FLYGANDE VETERANER. Föreningen är en allmännyttig, ideell förening med säte i Stockholm. 

Organisationsnummer hos länstyrelsen är 882012-9378.

§ 3 Medlemskap
Till medlem i föreningen må antas, genom öppen medlemsantagning, var och en som på grund av

intresse önskar stödja föreningen och dess ändamå. Medlemskap i föreningen erhålls efter 

ansökan åtföljd av medlemsavgift. Medlem kan vara enskild person, företag eller förening.

Företag och förening som är medlem har inga andra rättigheter eller skyldigheter än att erlägga

stadgad medlemsavgift. Härutöver kan medlem vara ständig medlem, familjemedlem,

hedersmedlem, ungdomsmedlem upp till och med 25 år och gästmedlem för utländsk medborgare .

Styrelsen kan rekommendera årsmötet om inval av hedersmedlem.

§ 6 Medlems rättigheter

Medlem Enskild person

 -   har rösträtt på årsmöte och extramöte om fastställd medlemsavgift har erlagts. Styrelseledamot

     har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer.

 -   äger rätt att delta i föreningens verksamhet enligt de förutsättningar som föreligger för detta.

 -   har rätt till fortlöpande information om föreningens verksamhet.

§ 7 Medlems skyldigheter

Medlem Enskild person

 -   är skyldig att inte motverka föreningens ändamål eller på annat sätt agera till nackdel för föreningen.

 -   är skyldig att erlägga fastställd medlemsavgift.

 -   vid nytt medlemskap som påbörjas efter den 1 oktober gäller erlagd medlemsavgift även för kommande 

     kalenderår. 

§ 10 Röstberättigade och beslut

Vid årsmöte och extra årsmöte har varje fullt betalande person  en röst. Medlemsavgiften skall

vara betald före februari månads utgång. Närvarande medlem kan dessutom genom skriftlig, bevittnad

fullmakt från annan medlem ges ytterligare en röst. Fullmakten skall ange vilket årsmöte den gäller.

Styrlseledamot har rösträtt, dock inte i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  eller vid val av revisorer.

Beslut fattas med minst hälften av rösterna. För ärenden som behandlar ändring av stadgar eller

föreningens upplösning skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla förslaget vid ett senare årsmöte. 

Om fler än två val står mot varandra när röstning skall ske, skall provröstning göras för att fastställa vilka

två val som årsmötet skall avgöra.

§ 11 Valberedning

Valberedningens uppdrag är att förelägga årsmötet förslag till kommande innevarande  verksamhetsårs 

styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorsuppleant. Valberedningen leds av den som

valts till sammankallande. För att fullfölja sitt uppdrag skall valberedningen ha tillgång till erforderliga 

dokument och på styrelsens inbjudan även ha möjlighet att bevista hela eller del av styrelsesammanträde.

§ 13 Styrelsens åligganden m m

femte och sista stycket i paragrafen:

Det åligger styrelsen

att  verkställa av årsmötet fattade beslut.

att  handha föreningens ekonomiska angelägenheter och tillse att redovisningen förs enligt god 

    redovisningssed.

att  till årsmötet avge årsredovisning för det senast avslutade räkenskapsåret samt ge förslag till

    verksamhetsinriktning  och budget för kommande innevarande  räkenskapsår och eventuell flerårsbudget



Förklaring till proposition nr 1, §3:

Vi har som en följd av flytten till Västerås, en flytt som operativt ger vissa fördelar, fått

höga fasta kostnader. Det går inte att täcka våra kostnader enbart med flygintäkter.

Basen är medlemsavgifter. Vi har all anledning att förmoda att våra medlemmar och 

resenärer har en ganska hög medelålder. Detta är vanligt i föreningar av vår typ  och det gör

att konkurrensen om medlemmar ökar. Vi kan därför förvänta att medlemsbasen minskar

efterhand om inte specifika åtgärder görs. Vi vill kunna attrahera ungdomar genom ett

förmånligt medlemskap.

Styrelsen vill därför föreslå årsmötet nya former för medlemskap för att öka medlemsantalet

och nå nya grupper.


