FRO Skåne Nordost
Stadgar

Stadgar för FRO Skåne Nordost
Fastställda vid avdelningsstämman 2019-02-05
1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1

FRO Skåne Nordost (av Frivilliga Radioorganisationen FRO) är en
sammanslutning av medlemmar som huvudsakligen är bosatta inom de skånska
kommunerna Perstorp-Hässleholm-Osby-Östra Göinge-Kristianstad-Bromölla.
Avdelningen är en del av förbundet FRO Skåne.

1.2

Avdelningen har till allmän uppgift att främja samhällets krisberedskap och
militära försvaret genom frivilliga insatser.

1.3

Avdelningen har till uppgift
 att genom föreningsverksamhet främja intresset för FRO
 att informera om samhällets krisberedskap och det militära försvaret
 att rekrytera och utbilda medlemmar för avtalsteckning för befattningar i
samhällets krisberedskap och Försvarsmakten.
 att genom tekniska studier och övningar utveckla medlemmarnas kunskap
inom områdena sambandstjänst, elektronik och informationsteknik
 att efter överenskommelse upprätta och betjäna sambandsnät, samt i vissa
fall ställa sambandsmateriel till förfogande.
 att bedriva ungdomsverksamhet

1.4

Avdelningen ingår i riksorganisationen FRO vars grundstadgar ska följas

1.5

Avdelningens högsta beslutande organ är avdelningsstämman. Dess
verkställande och förvaltande organ är avdelningsstyrelsen.

1.6

Verksamheten inom avdelningen leds av avdelningsstyrelsen enligt dessa
stadgar samt anvisningar från förbundsstyrelsen, i nära samarbete med lokala
myndigheter och uppdragsgivare samt andra frivilligorganisationer.

1.7

Avdelningen verksamhetsår omfattar tiden från 1 januari till 31 december.

1.8

Vid avdelningen stämmor och styrelsemöten ska protokoll föras. Av
protokollen ska framgå vilka personer som varit närvarande.

1.9

Avdelningens ordförande, vice ordförande, kassör och revisorer ska vara
myndiga.
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2

AVDELNINGSSTÄMMA

2.1

Avdelningsstämman utgörs av samtliga medlemmar i avdelningen som är fyllda
15 år. Varje ledamot har en röst.

2.2

Ordinarie avdelningsstämma sammanträder årligen senast den 10 februari på tid
och plats som bestäms av avdelningsstyrelsen.

2.3

Till extra avdelningsstämma kallar avdelningsordförande
 efter beslut av avdelningsstämma
 efter beslut av avdelningsstyrelsen
 när minst 30 % av avdelningens medlemmar skriftligen begär detta
För extra stämma gäller i tillämpliga delar samma regler som för ordinarie
stämma.

2.4

Medlemmar i FRO som inte är ledamöter i avdelningsstämman har yttranderätt
men inte rösträtt.
Representanter för samverkande myndigheter och organisationer samt utanför
FRO stående personer i övrigt får, efter beslut av avdelningsstyrelsen, delta i
avdelningsstämman med yttranderätt men utan rösträtt.

2.5

Avdelningsordförande ska skriftligen kalla ledamöter enligt 2.1 till ordinarie
respektive extra stämma. Kallelsen ska vara dem tillhanda senast två veckor
före stämman. Föredragningslista, propositioner, motioner med styrelsens
yttrande samt valberedningens förslag till val ska utsändas tillsammans med
kallelsen.

2.6

Stämman är beslutför med det antal ledamöter som är närvarande.
Alla beslut fattas med enkel röstövervikt. För ändring av stadgar eller
upplösning av avdelningen gäller dock punkt 6 och 7 i dessa stadgar.
Vid lika röstetal gäller den mening som stämmans ordförande biträder, utom vid
val eller sluten omröstning då frågan ska avgöras genom lottning.
Fråga om ansvarsfrihet får inte avgöras genom lottning.
Styrelseledamot och ersättare får inte delta i beslut om ansvarsfrihet.
Röstning med fullmakt är inte tillåten.
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2.7

Vid ordinarie avdelningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1.

val av stämmoordförande

2.

val av stämmosekreterare

3.

fastställande av röstlängd

4.

val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med
stämmoordförande justera protokollet. Justerarna ska väljas bland
stämmans ledamöter.

5.

fråga om stämman har kallats enligt stadgarna

6.

avdelningsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

7.

revisorernas berättelse över räkenskaper och förvaltning

8.

fråga om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen

9.

ärenden från avdelningsstyrelsen

10. ärenden från enskild medlem enligt 2.8
11. fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande år
12. val av två revisorer och en revisorsersättare
13. val av avdelningsstyrelse


val för nästkommande två verksamhetsår växelvis av

1. avdelningsordförande
avdelningssekreterare
2. vice avdelningsordförande
avdelningskassör


val för nästkommande verksamhetsår av övriga ledamöter och ersättare

14. val av ledamöter och ersättare till förbundsstämman
15. val av valberedning bestående av tre ledamöter varav en sammankallande
2.8

Enskild medlem som vill få ärende behandlat på ordinarie avdelningsstämma,
ska senast den 20 december inlämna skriftlig motion om detta till
avdelningsstyrelsen.

2.9

Vid avdelningsstämma får beslut endast fattas i ärende som finns på i 2.7
nämnd föredragningslista. Efter beslut av stämman kan överläggning ske i
annan fråga.

2.10

Inom tre veckor efter stämman ska den valda styrelsen hålla konstituerande
möte och upprätta sin arbetsordning.
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AVDELNINGSSTYRELSE

3.1

Avdelningsstyrelsen har sitt säte i Kristianstad och består av:
 avdelningsordförande
 vice avdelningsordförande
 avdelningssekreterare
 avdelningskassör
 Tre ledamöter
 Två ersättare

Ersättare inträder i styrelsen i den ordning de valts av stämman.
Vid avdelningsstyrelsens sammanträden får, med yttrande och förslagsrätt men
utan rösträtt, representanter för samverkande myndigheter och organisationer
delta.
3.2

Avdelningsstyrelsen utser de handläggare som behövs för verksamheten. Om
dessa inte är ledamöter i styrelsen kan de adjungeras.

3.3

Avdelningsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutför
när minst 2/3 av röstberättigade ledamöter är närvarande.
Om minst 2/3 av ledamöterna enligt 3.1 begär det, är avdelningsordförande
skyldig att sammankalla styrelsen.
Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som
sammanträdets ordförande biträder.
I beslut anses den röstberättigade ledamot ha deltagit som varit närvarande och
som inte till protokollet låtit anteckna avvikande mening (reservation).
Avdelningsstyrelsens protokoll ska bestyrkas av sammanträdets ordförande.

3.4

Avdelningsstyrelsen ska
 verka för FRO ändamål enligt dessa stadgar och FRO Grundstadgar
 leda avdelningens arbete samt verkställa avdelningsstämmas beslut
 förvalta avdelningens materiel och medel
 utse avdelningens representanter i utomstående organ

sid 4(5)

FRO Skåne Nordost
Stadgar

4

VALBEREDNING
Valberedningen består av tre ledamöter, vilka inte får tillhöra
avdelningsstyrelsen.
Valberedningen ska till avdelningsstämman lämna förslag på vidtalade
kandidater till val av styrelse och revisorer samt i förkommande fall delegater
till förbundsstämman.
Förslagen ska skriftligen lämnas till avdelningsordförande senast tre veckor före
stämman.
Om valberedningen inte kan enas, ska samtliga förslag föreläggas stämman.

5

MEDELSFÖRVALTNING OCH REVISION

5.1

Placering av avdelningens medel ska ske enligt avdelningsstyrelsens protokollförda beslut. Värdehandlingar ska förvaras på betryggande sätt.

5.2

Avdelningens räkenskaper ska vara avslutade senast den 1 februari.

5.3

Revisorerna ska:
 följa avdelningens verksamhet i stort
 fortlöpande utöva tillsyn över styrelsens ekonomiska och övriga förvaltning
 granska och revidera avdelningens räkenskaper över egna medel
 till avdelningsstämman lämna revisionsberättelse för gånget verksamhetsår

6

STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av avdelningens stadgar kan fattas endast på
avdelningsstämma och är giltigt endast om
 beslutet fattas med minst 2/3 av rösterna
 ändringen godkänts av förbundsstyrelsen

7

AVDELNINGENS UPPLÖSNING
Förslag till avdelningens upplösning kan endast väckas av avdelningsstyrelsen
genom förslag till avdelningsstämma.
För bifall krävs att beslut fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra
följande avdelningsstämmor varav minst en ordinarie.
Vid upplösning av avdelningen ska FRO tillhörig radiomateriel samt protokoll
och övrigt historiskt intressant material överlämnas till förbundsstyrelsen.
Övriga tillgångar avvecklas enligt beslut på sista stämman.

8

STADGARNAS FASTSTÄLLANDE

8.1

Dessa stadgar fastställdes vid avdelningsstämma 2019-02-05

8.2

Förbundsstyrelsen i FRO Skåne godkände stadgarna 2019-02-xx
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