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Försvarets Personaltjänstförbund

Stadgar
Antagna vid stämman 2018

Stadgar för Försvarets Personaltjänstförbund
antagna vid Försvarets Personaltjänstförbunds stämma 2018
Ändamål
1§

Försvarets personaltjänstförbund – FPF – är en frivillig
försvarsorganisation vars verksamhet skall tjäna
totalförsvaret och omfatta försvarsinformation, rekrytering
och utbildning av personal som handhar frågor rörande
personaltjänstverksamheten inom totalförsvaret.
Förbundet följer i sin verksamhet Försvarsmaktens
värdegrund.

2§

Förbundets verksamhet är partipolitiskt och religiöst obundet
och bedrivs i samverkan med myndigheter, kommuner,
institutioner och organisationer som är verksamma för
totalförsvaret.

Organisation
3§

Försvarets personaltjänstförbund är en sammanslutning av
föreningar.

4§

En förening som önskar ansluta sig till förbundet inger en
skriftlig ansökan om detta. Föreningens stadgar skall bifogas
ansökan.

5§

En förening som önskar utträda ur förbundet inger skriftlig
ansökan om detta.

6§

Förening som åsidosätter gällande stadgar eller stadgeenligt
fattade beslut eller som motverkar förbundets syften kan
uteslutas.
Dessförinnan skall föreningen ges tillfälle till förklaring.
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Beslut om uteslutning av förening fattas av
förbundsstyrelsen.
Beslut om uteslutning kräver tre fjärdedels majoritet.

3

För förening som utträder eller utesluts ur förbundet kvarstår
skyldigheten att erlägga för löpande verksamhetsår bestämda
avgifter liksom att lämna redovisning för medel vilka mottagits
från förbundet.
Beslut om uteslutning av medlem i förening fattas av
föreningsstyrelsen i enlighet med respektive förenings stadgar.
7§

Förbundets verksamhetsår omfattar tiden från och med den
1 januari till och med den 31 december.

Förbundsstämma
8§

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman.

9§

Ordinarie förbundsstämma hålls årligen före utgången av april
månad på tid och ort som bestäms av förbundsstyrelsen.
Kallelse utsänds senast åtta veckor före stämman.
Dagordning utsänds senast fyra veckor före stämman.

10 §

Extra förbundsstämma inkallas efter förbundsstyrelsens beslut
eller när minst hälften av föreningarna begär det.
Förbundsstyrelsen skall skriftligt inkalla till extrastämma senast
fyra veckor efter att begäran inkommit från föreningarna.
Föredragningslista utsänds senast två veckor före
extrastämman.

11 §

Förbundsstämman består av följande ombud:
Företrädare för föreningarna: Ett ombud för varje förening.
Därutöver ett ombud för varje förening för varje påbörjat

femtiotal medlemmar enligt föreningarnas medlemsmatrikel
den 31 december närmast föregående verksamhetsår.
Med medlemsmatrikel avses hedersledamöter och
medlemmar som erlagt medlemsavgift.
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Ordförande och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen kan ej
väljas som ombud.
För varje ombud skall ersättare utses.
Ordförande och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen kan ej
väljas som ersättare.
12 §

Förbundsstyrelsens ordförande, övriga ledamöter i styrelsen,
revisorer och valberedningens ledamöter har yttranderätt men
ej rösträtt.
Föreningarnas medlemmar och inbjudna gäster har varken
yttrande- eller rösträtt.

13 §

Ordföranden vid förbundsstämman väljs av stämman på
förslag av valberedningen. Förbundsordförande kan ej väljas.
Förbundssekreteraren är stämmans sekreterare.
Vid förfall väljer stämman sekreterare.

14 §

Vid förbundsstämman har varje ombud vardera en röst.
Ett ombud är röstberättigat endast om den förening ombudet
företräder har erlagt beslutade medlemsavgifter till förbundet.
Förbundsstämmans beslut fattas med enkel majoritet utom i
frågor om ändring av dessa stadgar eller om förbundets
upplösning, då det för giltigt beslut erfordras tre fjärdedels
majoritet.

Vid omröstning i personfrågor skall sluten omröstning äga
rum.
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Vid lika röstetal äger ordförande vid stämman utslagsröst.
Röstning med fullmakt är ej tillåten.
Förbundsstämman är beslutsför då minst hälften av ombuden
är närvarande.
15 §

Vid varje förbundsstämma skall förekomma:
1) Fastställande av röstlängd.
2) Val av ordförande för stämman.
3) Val av sekreterare för stämman om ordinarie sekreterare ej
är närvarande.
4) Val av två ombud att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll.
5) Fråga om förbundsstämman blivit behörigen sammankallad.
6) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående
verksamhetsår.
7) Fastställande av resultat- och balansräkning för föregående
verksamhetsår.
8) Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår.
9) Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående
verksamhetsår.

10) Fastställande av avgift till förbundet för innevarande
verksamhetsår.
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11) Fastställande av förslag till budget för innevarande
verksamhetsår.
12) Behandling av ärende som styrelsen prövat vara av sådan
vikt att det skall föreläggas stämman.
13) Behandling av motion från förening eller enskild medlem.
14) Beslut om antalet övriga ledamöter i förbundsstyrelsen.
15) Val av
- ordförande i förbundet tillika styrelseordförande
- vice ordförande
- sekreterare
- kassör
- utbildningsansvarig
- övriga ledamöter i styrelsen enligt beslut i punkt 14.
16) Val för tiden intill nästa ordinarie förbundsstämma av två
revisorer jämte ersättare.
17) Val för tiden intill nästa ordinarie förbundsstämma av
valberedning.
16 §

Vid en ordinarie förbundsstämma får endast förekomma de
ärenden, som upptagits på dagordningen.
Vid en extra förbundsstämma får endast förekomma ärenden,
som angivits i kallelsen.
Överläggningar får dock äga rum i en annan fråga om stämman
så beslutar.
En förening eller enskild medlem, som önskar få en motion

behandlad på stämman, skall senast sex veckor före stämman
inkomma med en skriftlig framställan till förbundsstyrelsen.
17 §
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Vid förbundsstämman skall föras protokoll.
Bild- och ljudupptagning vid stämma får äga rum endast om
stämman så beslutar.

18 §

Till hedersledamot i förbundet kan en förbundsstämma välja
en person som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för
förbundet.

Valberedning
19 §

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en
sammankallande.
Valberedningen skall till förbundsstämman avge förslag till de
val som skall förekomma vid denna.
Valberedningens förslag skall bifogas dagordningen till
förbundsstämman.

Förbundsstyrelsen
20 §

Förbundsstyrelsen är förbundets verkställande och förvaltande
organ.

21 §

Förbundsstyrelsen består av
- förbundsordförande
- vice förbundsordförande
- förbundssekreterare
- förbundskassör
- förbundets utbildningsansvarig
- ledamöter som valts enligt 15 §
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22 §

Ordförande i förbundet väljs för en period av två år (jämna år).
Uppdraget förenas med uppdraget som förbundsstyrelsens
ordförande.
Sekreterare och utbildningsansvarig väljs för en period av två
år (jämna år).
Vice ordförande och kassör väljs för en period av två år
(ojämna år).
Övriga ledamöter väljs för en period av ett år.
Valperioden räknas från genomförd förbundsstämma till nästa
ordinarie förbundsstämma.
Om en ledamot avgår före periodens slut skall fyllnadsval äga
rum för återstående tid vid nästkommande stämma.

23 §

Styrelsen kan med sig adjungera de personer den finner
lämpligt.

24 §

Förbundsordförande låter kalla till sammanträde.
Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst
halva antalet ledamöter gör framställan om detta. Ett sådant
sammanträde skall äga rum inom fyra veckor, kallelse och
dagordning utsänds av sekreterare.
Vid sammanträde med styrelsen skall föras protokoll.

25 §

Styrelsen är beslutsför, om kallelse till sammanträde utgått tio
dagar före sammanträdet och minst hälften av ledamöterna är
närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger
ordförande utslagsröst.
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I ärenden av brådskande natur eller av sådan beskaffenhet
att styrelsen inte anses behöva sammankallas, får beslut fattas
genom skriftlig (även e-post) omröstning utan att styrelsen
fysiskt sammanträder.
Redogörelse för ett sådant ärende skall tillställas styrelsens
samtliga ledamöter. För att ett beslut skall anses fattat, skall
antalet av de i omröstningen deltagande ledamöterna
överstiga hälften av hela antalet styrelseledamöter. Beslutet
förs till protokoll vid styrelsens nästkommande sammanträde.
26 §

Styrelsen skall :
1) Arbeta för utveckling av förbundets verksamhet.
2) Verkställa förbundsstämmans beslut.
3) Verkställa de uppdrag som Försvarsmakten ger till
förbundet.
4) I övrigt ska förbundsstyrelsen arbeta enligt de riktlinjer som
framgår av arbetsordning för förbundsstyrelse i FPF Handbok.

Förbundsstyrelsens utskott
27 §

Förbundsstyrelsen skall utse arbetsutskott AU och
utbildningsutskott UU.
Övriga utskott utses av styrelsen efter behov. Utskotten består
av de personer styrelsen har utsett.
Utskotten kan fatta beslut enligt den av styrelsen godkända
delegationsordningen.
Utskotten skall bereda ärenden, som skall underställas

styrelsen för beslut.
Utskotten skall föra protokoll vid sina sammanträden.
Utskotten skall anmäla till styrelsen de beslut som fattats
enligt delegation.

10

Ekonomisk förvaltning
28 §

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för de beslut
angående medelsförvaltning i vilka de deltagit.

29 §

Förbundets firma tecknas av den eller de personer, som
styrelsen därtill bemyndigar.

30 §

I fråga om förvaltningen av förbundets tillgångar gäller att:
- placering skall äga rum enligt styrelsens beslut
- instruktioner för kassören och kassatjänsten fastställes av
styrelsen
- värdehandlingar skall förvaras på ett betryggande sätt.

31 §

Förbundets räkenskaper jämte protokoll för det gångna
verksamhetsåret skall senast den 1 februari överlämnas till
revisorerna, vilka inom en månad därefter skall avlämna
revisionsberättelse samt dessförinnan enligt Försvarsmaktens
bestämmande avlämna revisorsintyg.

Ändring av stadgarna
32 §

För stadgeändring fordras att styrelsens förslag varit bifogat
dagordningen för förbundsstämman och att ett beslut fattas
på ordinarie stämma med tre fjärdedels majoritet.

Förbundets upplösning
33 §
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Förslag till förbundets upplösning kan väckas av styrelsen eller
av en förening. För giltigt beslut fordras, att styrelsens
yttrande varit bifogat dagordningen för ordinarie
förbundsstämman och att beslutet fattas av två på varandra
följande förbundsstämmor. Beslut skall fattas med tre
fjärdedels majoritet.
Vid förbundets upplösning skall dess tillgångar användas enligt
sista förbundsstämmans beslut. Tillgångarna skall användas i
försvarsfrämjande syfte.

