
Stadgar för föreningen Skogsveteranerna. 

Syfte och ändamål. 

§ 1. Kamratföreningen skall vara ett kontaktforum för pensionerade personer, som varit eller 

är verksamma inom skogsnäringen i Värmland med omnejd, med syfte att ge medlemmarna 

fortsatt kontakt och samhörighet med tidigare kollegor inom branschen. Kontakten mellan 

medlemmarna sker genom träffar vår och höst på olika platser inom verksamhetsområdet och 

med program, som bör ha skoglig anknytning såväl historisk som modern. Vid träffarna skall 

om möjligt anordnas särskilt program för medföljande damer.  

Föreningen skall idka lobbyverksamhet till förmån för den skogliga yrkesutbildningen inom 

vårt intresseområde. 

§ 2. Föreningens styrelse har sitt säte på ordförandens hemadress. 

§ 3. Styrelsen skall bestå av sju (7) ledamöter. Styrelsen liksom övriga funktionärer väljs på 

årsmötet, vilket skall sammanfalla med annan lämplig aktivitet under våren.  

Ordföranden väljs på ett år i taget. 

Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer samt äger rätt att adjungera annan person för 

särskilda uppgifter. 

Mandattiden för ledamot i styrelsen är två (2) år. 

För att säkerställa kontinuitet i styrelsen skall max fyra (4) ledamöter nyväljas varje år. 

På årsmötet skall vidare väljas två (2) revisorer och en (1) suppleant. 

Vidare skall väljas en valberedning om tre (3) personer inklusive sammankallande. 

Styrelsen är beslutsmässig när mer än halva styrelsen är närvarande. 

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 

Ordföranden äger behörighet att underteckna handlingar på föreningens vägnar. 

Styrelsen kan vid behov utse annan person för uppgiften. 

Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna och på årsmöte fastställda 

beslut. Den redovisar sin verksamhet på årsmötet genom verksamhets- och 

förvaltningsberättelse samt revisionsberättelsen. 

§ 4. Föreningens räkenskaper skall föras per kalenderår och vara revisorerna tillhanda senast 

två (2) månader efter kalenderårets utgång. Revisorerna skall avge sitt yttrande till styrelsen 

före april månad. 

§ 5. Årsavgiftens storlek beslutas på årsmötet. Den skall täcka löpande omkostnader för 

funktionärer och årsmötet. Föreningens åtaganden gäller endast dess tillgångar. 



§ 6. Kallelse till årsmötet skall ske senast tre (3) veckor före möte genom personlig kallelse. 

Medlemskapet upphör om inte avgiften betalas in under kalenderåret. 

§ 7. På årsmötet skall behandlas stadgeenliga frågor och val. Motioner och förslag skall vara 

ordföranden tillhanda senast en (2) veckor före årsmötet. 

Styrelsen skall med sitt yttrande överlämna frågan till årsmötet. 

På årsmötet väckta frågor kan tas upp till behandling om mötet så enhälligt beslutar. 

Varje medlem äger en röst. Vid mötesbeslut erfordras enkel majoritet. 

Ordföranden har utslagsröst utom vid personval då lotten får avgöra. 

Omröstning sker öppet utom vid personval då sluten omröstning skall ske om röstberättigad 

så begär. 

§ 8. Beslut om ändring eller tillägg av dessa stadgar kan fattas av ett enhälligt årsmöte.  

Uppnås inte full enighet vid årsmöte skall extra årsmöte kallas varvid två tredjedels(2/3) 

majoritet erfordras. 

§ 9. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar i första hand tillfalla kamrataktiviteter vid 

den 

skogliga yrkesutbildningen inom vårt intresseområde.  

§ 10. Ovanstående stadgar antagna vid årsmötet 1997-05-24 och 2010-05-19. Vid årsmöte 

1998-05-09 och 1999-05-26 beslöts att ändra namnet på föreningen från Pensionerade 

Skogsmäns Kamratförening till Skogsveteranerna. Vid årsmöte 2016-05-17 beslutade mötet 

enhälligt att ändra lydelsen i inledande meningen i §1 till, Kamratföreningen skall vara ett 

kontaktforum för pensionerade personer i Värmland med omnejd, som varit eller är 

verksamma inom skogsnäringen… Därefter ingen ändring. 

 


