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STADGAR FÖR FÖRENINGEN LUFTFARTSSENIORERNA I NORRKÖPING 
(Fastställda vid föreningens första årsmöte den 23 mars 1998 och ändrade vid årsmötet den 15 februari 2005, 
den 2 mars 2006, 16 februari 2011, 5 mars 2014 och den 7 mars 2019) 

 

§1 UPPGIFT 
Föreningens uppgift är 
att under trevliga former (t.ex. vid studiebesök, föredrag eller måltider) samla 
medlemmar för att vidmakthålla goda kontakter, gemenskap och kamratskap, 
att fungera som en länk mellan dem som lämnat Luftfartsverkets/LFVs (inklu-
sive LFVs dotterbolag), Luftfartsstyrelsens, och Swedavias arbetsplatser i Norr-
köping samt Transportstyrelsens luftfartsrelaterade verksamheter. Vidare att 
vara en naturlig kontaktkanal mellan dessa och anställda i ovanstående organi-
sationer. 
 
§2 MEDLEMSKAP 

Medlemskap i föreningen kan vinnas av den som har pensionerats från tjänst i 
organisationer enligt § 1 eller som har mindre än fem år kvar till pensionering. 
Styrelsen kan därutöver bevilja medlemskap för en person som under en längre 
tid har varit anställd i någon eller några av dessa organisationer men inte avslu-
tat anställningen där genom pensionsavgång. 

Genom sitt medlemskap samtycker medlemmen till att föreningen hanterar 
personuppgifter enligt föreningens policy för hantering av personuppgifter. Po-
licyn ska publiceras på föreningens hemsida. 

Medlemskapet träder i kraft, när medlemsavgiften har betalats in till förening-
en. En medlem som inte har betalat medlemsavgiften före halvårsskiftet varje 
år anses ha utträtt ur föreningen. 

Årsmöte kan utse hedersmedlem. 
 
§3 MEDLEMSAVGIFT 
Årsmöte fastställer medlemsavgift för påbörjat verksamhetsår. För medlem som 
inträder i föreningen under verksamhetsårets sista två månader, gäller medlems-
avgiften även för det efterföljande året. 
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§4 STYRELSE 
Styrelsen leder föreningens verksamhet och ansvarar för dess ekonomi samt 
håller kontakten med medlemmar och berörda arbetsgivare enligt § 1. 
Styrelsen skall bestå av ordförande samt därutöver högst fem ledamöter, vilka 
alla väljs av årsmötet.  Mandattiden för ordföranden är ett år. För övriga leda-
möter är mandattiden två år och ska fördelas så att dessa väljs växelvis vart an-
nat år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga 
funktionärer.  
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden och är beslutsför när 
minst tre ledamöter, däribland ordförande eller vice ordförande, är närvarande. 
 
§5 VERKSAMHETSÅR 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret. 
 
§6 REVISION 
Föreningens verksamhet och räkenskaper skall granskas av vid årsmötet valda 
revisorer.  Föreningens räkenskaper och övriga handlingar, som behövs för re-
visionen, skall senast två veckor före årsmötet överlämnas till revisorerna. 
 
§7 ÅRSMÖTE OCH ANDRA SAMMANKOMSTER 
Föreningen skall årligen hålla årsmöte i februari eller mars.  Medlemmar kallas 
skriftligt senast tre veckor före årsmötet. 
Medlemmars förslag att behandlas av årsmötet skall ha inkommit till styrelsen 
senast två veckor före mötet.  Vid årsmötet har varje medlem en röst.  Medlem 
får företrädas av ombud.  Ombud får inneha högst en fullmakt. 
Frågor som styrelsen förelägger årsmötet enlig dagordningens punkt 16 nedan 
ska framgå av kallelsen, minst i form av rubrik. 
 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 
1.   Mötets öppnande. 
2.   Val av ordförande för mötet. 
3.   Val av sekreterare och justeringsman för mötet. 
4.   Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna. 
5.   Fastställande av dagordning. 
6.   Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse. 
7.   Behandling av revisorernas berättelse. 
8.   Fastställande av resultat- och balansräkning. 
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Val av ordförande i föreningen för ett år. 
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11. Val av styrelseledamöter.   
12. Val av revisorer och en ersättare. Dessa väljs för ett år. 
13. Val av valberedning för ett år. 
14. Beslut om verksamhetsplan och budget för påbörjat verksamhetsår. 
15. Beslut om medlemsavgift för påbörjat verksamhetsår. 
16. Behandling av frågor väckta av styrelsen. 
17. Behandling av frågor väckta av medlemmar. 
18. Årsmötets avslutande. 
  
Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet.  Vid beslut om stadgeändring 
(§8) eller om föreningens upplösning (§10) krävs dock två tredjedels majoritet. 
Vid lika röstetal i övrigt har ordföranden utslagsröst utom vid personval. 
 
Vid personval är den som erhållit högsta antalet röster vald oberoende av hur 
dessa röster förhållit sig till antalet avgivna röster.  Lika röstetal vid val avgörs 
genom lottning.  Omröstning sker öppet.  Om medlem det begär skall dock slu-
ten omröstning ske vid val. Justerare och en särskilt utsedd medlem är i så fall 
rösträknare. 
 
Sammankomst med syfte att stärka kamratskapet och sammanhållningen ar-
rangeras minst en gång varje höst och vår.  Kallelse sker efter styrelsens beslut 
och på samma sätt som vid årsmöte. 
 
§8 STADGEÄNDRING 
Beslut om stadgeändring fattas av årsmöte som med minst två tredjedels majo-
ritet röstat för ändringen.  
 
§9 VALBEREDNING 
Valberedningen består av en ordförande och därtill två ledamöter.  Valbered-
ningen skall senast två veckor före årsmötet till styrelsen lämna förslag på kan-
didater till styrelse och revisorer. 
 
§10 FÖRENINGENS UPPLÖSNING 
Upplösning av föreningen kan ske om två ordinarie årsmöten i följd beslutar 
detta med minst två tredjedels majoritet.  Årsmötet beslutar hur befintliga till-
gångar skall fördelas. 
 
 


