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Stadgar för Kungl. Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening

§ 1 Ändamål
Ändamålet är att bevara gott kamratskap och samhörighet mellan föreningen med dess
avdelningar och personal som varit anställd, tjänstgjort, utbildats eller haft annan knytning till
Hallands regemente och Hallandsbrigaden med understödjande enheter.
§ 2 Organisation
Mom 1. Kungl. Hallands regementes kamratförening bildades den 19 september 1937 och
har sitt säte i Halmstad.
Mom 2. Lokalavdelningar tillkom i Stockholm 1947, i Göteborg 1954 och i Malmö
(Skåneavdelningen) 1957. Samtliga avdelningar är numera nedlagda.
Mom 3. Dessa stadgar antogs, efter revidering, vid föreningens årsmöte 2013.
§ 3 Medlemskap
Mom 1. Medlem kan envar bli som vill verka för uppfyllandet av föreningens ändamål och
som erlagt medlemsavgift eller erhållit medlemskap enligt särskilt beslut.
Mom 2. Hedersledamot utses av årsmötet efter förslag av styrelsen.
Mom 3. Medlem kan uteslutas efter beslut av styrelsen.
Mom 4. Styrelsemedlem erhåller ständigt medlemskap efter avslutat uppdrag.
§ 4 Inträde
Medlemskap erhålles efter anmälan till styrelsen.
§ 5 Medlemsavgift m.m.
Mom 1. Medlemsavgift utgörs av årlig avgift.
Mom 2. Avgiftens storlek fastställs av årsmötet.
Mom 3. Årlig avgift skall inbetalas senast den 1 juli det år medlemsavgiften avser. Årlig avgift
erläggs inte av den som har ständigt medlemskap.
Mom 4. Hedersledamot och den som erhållit medlemskap enligt särskilt beslut erlägger inte
medlemsavgift.
§ 6 Ordförande
Föreningens ordförande är tillika styrelsens ordförande.
§ 7 Styrelse
Mom 1. Föreningens styrelse väljs av årsmötet och består av ordförande, åtta ledamöter och
tre ersättare.
Mom 2. Ordförande väljs för ett år, ordinarie ledamöter för två år och ersättare för ett år i
sänder.
Mom 3. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga
funktionärer.
Mom 4. Styrelsen kan vid behov adjungera andra medlemmar.
Mom 5. Styrelsen är beslutsmässig då fler än hälften av styrelseledamöterna eller deras
ersättare är närvarande.
Mom 6. Inom styrelsen gäller enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden företräder.
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§ 8 Styrelsens åligganden
Mom 1. Styrelsen åligger att genom lämpliga åtgärder främja föreningens ändamål.
Mom 2. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för medel som förvaltas av styrelsen.
Mom 3. Styrelsen utarbetar plan för verksamheten som fastställs av årsmötet.
Mom 4. Styrelsen åligger att årligen utse tidningskommitté.
Mom 5. Sekreteraren handhar föreningens korrespondens, för protokoll vid sammanträden
och handhar expeditionshandlingar och arkiv.
Mom 6. Kassören handhar föreningens räkenskaper, verkställer av styrelsen beslutade
utbetalningar och för medlemsregister.
§ 9 Valberedning
Mom 1. För att förbereda val vid kommande årsmöte utser årsmötet en valberedning om tre
ledamöter.
Mom 2. En av ledamöterna utses som sammankallande.
§ 10 Ekonomi och räkenskaper
Mom1. Likvida tillgångar förvaltas enligt styrelsens bestämmande.
Mom 2. Styrelsen skall årligen överlämna föreningens räkenskaper till revisorerna senast
den 1 februari.
Mom 3. Styrelsen skall upprätta resultat- och balansräkning för det gångna året.
§ 11 Revision
Mom 1. För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utser årsmötet två
revisorer jämte två ersättare.
Mom 2. Revisorerna skall senast den 1 mars avlämna revisionsberättelse till styrelsen.
§ 12 Årsmöte
Mom 1. Medlemmarna kallas till årsmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Årsmötet skall avhållas senast 30 juni.
Mom 2. Kallelse till årsmötet sker på sätt som styrelsen beslutat senast fyra veckor före
mötet.
Mom 3. Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Röstning med fullmakt får ej ske.
Omröstning sker öppet. Val kan dock ske med slutna sedlar om någon så påfordrar och detta
blir årsmötets beslut. Vid lika röstetal avgör vid öppen omröstning ordförandens mening och
vid sluten omröstning lottdragning.
Mom 4. Motioner till årsmötet skall vara skriftliga och inlämnade till styrelsen senast 14 dagar
före årsmötet.
Mom 5. Protokoll från årsmötet justeras av ordföranden och av årsmötet utsedda
justeringsmän.
Mom 6. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter.
9. Fastställande av arbetsplan för det kommande verksamhetsåret.
10. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för det kommande verksamhetsåret.
11. Motioner avgivna av medlemmar eller lokalavdelningarna.
12. Val av föreningsordförande, tillika styrelseordförande.
13. Val av ordinarie ledamöter.
14. Val av tre ersättare.
15. Val av två revisorer och ersättare för dessa.
16. Val av valberedning.
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§ 13 Extra föreningsmöte
Mom 1. Extramöte skall hållas
- då styrelsen så beslutar
- på revisorernas begäran
- då fler än 10 % av medlemmarna skriftligt så begär
Mom 2. Kallelse till extramöte sker på sätt som styrelsen beslutar senast tre veckor före
mötet. I kallelsen anges vilka ärenden som skall behandlas.
§ 14 Kamratfonden
Kamratfondens uppbyggnad, ändamål m.m.
1. Fonden byggs upp genom gåvomedel som föreningen erhåller och inkomna medel
fonderas på ett räntebärande konto, eller på annat sätt, så att fondens värde ej
riskerar att minska. Om värdet däremot skulle uppnå en sådan nivå att den årliga
avkastningen överstiger utdelade medel, äger styrelsen rätt att överföra del av de
fonderade medlen i första hand till tidningsfonden eller till annat ändamål som
styrelsen beslutar.
2. Stipendium tilldelas personer eller organisationer, som på ett speciellt utmärkande
sätt, har bidragit till uppfyllandet av de ändamål som anges i föreningens stadgar.
3. Stipendiet delas endast ut de år som värdig mottagare enligt § 2 kan utses.
4. Stipendiet kan årligen tilldelas högst två stipendiater och uppgå till högst
2 000 kr till varje stipendiat och kan utdelas så länge fonden innehåller minst 1 000
kr.
5. Stipendiet skall utdelas på föreningens årsmöte och kan även tilldelas icke
föreningsmedlem.
6. Varje medlem i föreningen äger rätt att inlämna förslag på stipendiat. Sådant förslag
skall ha inkommit till styrelsen senast två (2) månader före årsmötet.
7. Beslut om vem som skall tilldelas stipendiet fattas av föreningens styrelse.
8. Den som tilldelats stipendiet erbjuds ständigt medlemskap i föreningen.
9. Därest föreningen skulle upphöra, skall fondens eventuella kvarvarande medel
hanteras i likhet med föreningens övriga tillgångar.
§ 15 Stadgeändring
För ändring av eller tillägg till dessa stadgar fordras 2/3 majoritet vid årsmöte eller extramöte.
§ 16 Föreningens upplösning
Mom 1. Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara giltigt, ha fattats av två på
varandra följande möten varav ett skall vara årsmötet. Besluten skall vid vart och ett av
dessa möten ha fattats med en majoritet om minst ¾ av de röstande.
Mom 2. Upplöses föreningen skall dess tillgångar överlämnas till en till föreningen
närstående organisation(er) enligt upplösande årsmötes bestämmande.
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