
 
Stadgar för Skånska Luftvärnskårens Kamratförening 

Instiftad 1946 
Ombildad 1997 

§ 1 ÄNDAMÅL 
Kamratförenings ändamål är att 

• vidmakthålla samhörighet och kamratskap mellan f d Lv 4-ingar och andra personer 
som har intresserat sig för och stött Lv 4. 

• skapa kontakt mellan försvaret, främst luftvärnet och föreningens medlemmar. 
• verka för befästande av kontakten mellan försvaret och bygden och därmed bidra till 

att försvarsviljan hålls levande.  
 
§ 2 ORGANISATION 
Föreningen organiseras som en central förening. Föreningens säte är i Ystad. Till 
Kamratföreningen knyts verksamhet vid Luftvärnsmuseet. 
 
§ 3 MEDLEMSKAP 
För medlemskap erfordras att ha varit anställd eller tjänstgjort som värnpliktig vid Lv 4.  
Annan person som visat intresse för förbandet och föreningen må, efter ansökan, beviljas 
medlemskap av styrelsen. 
Föreningens medlemmar är: hedersledamöter, ständiga och årligen betalande. 
Anmälan om medlemskap görs till styrelseledamot eller genom insändande av särskild 
anmälningsblankett till styrelsen. 
Hedersmedlem utses av årsmötet på förslag av styrelsen. 
Ständig medlem blir den som erlagt stadgad avgift härför. 
Medlem som motverkar föreningens syften kan av styrelsen uteslutas. 
Ständig medlem kan på egen begäran gå ur föreningen, varvid dock ingen återbetalning sker 
av avgift. 
 
§ 4 AVGIFTER 
Årsavgift fastställs av årsmötet. 
Ständig medlems avgift gäller en gång för alla och fastställs av årsmötet. 
Årsavgiften inbetalas till föreningen senast den 12 december. 
 
§ 5 STYRELSEN  
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 

• ordförande 
• vice ordförande 
• skattmästare 
• sekreterare 
• ansvarig kamratverksamheten 
• kontaktman/föreståndare museet 
• två ersättare till styrelsen 
      Styrelsen utser inom sig 
• informationsansvarig tillika kontaktman med militära förband 
• redaktör för medlemsbrev (alternativt redaktör och ansvarig utgivare av tidskriften Lv-

Fyringen) 
• materialförvaltare 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden 
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande 
Styrelsen får till sig adjungera annan medlem i föreningen för visst ändamål 



 
 

§ 6 RÄKENSKAPER OCH REVISION 
 
Föreningens arbets- och räkenskapsår omfattar tiden 01-01—12-31. 
För granskning av räkenskaper och förvaltning utses årligen vid årsmötet två revisorer och 
två ersättare till dessa. 
Räkenskaperna skall avlämnas för granskning till föreningens revisorer senast den 1 
februari. Revisorerna skall senast den 1 mars avlämna revisionsberättelse till styrelsen 
 
§ 7 ÅRSMÖTE 
 
Årsmöte avhålls årligen under våren före den 15 maj, vid vissa tillfällen i anslutning till 
evenemang vid militära förband inom Södra militärområdet. 
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen utfärdas senast tre veckor före mötet. 
I samband med årsmötet ordnas kamratträff med förtäring och information. 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar. 
2. Fråga om mötet är i stadgeenlig ordning utlyst. 
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
4. Styrelsens berättelse över verksamheten varvid museiverksamheten särredovisas. 
5. Skattemästarens redogörelse. 
6. Revisorernas berättelse. 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
8. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet. 
9. Val 

a) av föreningens tillika styrelsen ordförande 
b) av föreningens tillika styrelsens vice ordförande 
c) av skattmästare 
d) av sekreterare 
e) av ansvarig för kamratverksamheten 
f) av kontaktman/Föreståndare för museet 
g) av två ersättare till styrelsen 
h) av två revisorer jämte två ersättare för dessa 
i) av valberedning varav en utses som sammankallande 

10. Bestämmande av årsavgift och ständig medlemsavgift för kommande år. 
11. Frågor som av enskild medlem väckts, på sätt dessa stadgar föreskriver. 
12. Mötet avslutas.    
  
 
§ 8 EXTRA FÖRENINGSMÖTE 
Extra föreningsmöte avhålls då styrelsen så finner erforderligt eller då minst 50 
medlemmar eller revisorer så påkallar, varvid kallelse sker enligt § 7. Endast de ärenden 
som påkallat mötet behandlas vid detsamma. Kallelse skall innehålla uppgift om de 
ärenden som skall behandlas vid mötet. 
 
§ 9 BESLUT 
Röstberättigade är medlemmar som avlagt stadgeenlig avgift. Beslut fattas med enkel 
röstövervikt med de inskränkningar som anges i § § 13 och 14. Omröstning sker öppet, 
såvida inte medlem påfordrar sluten votering. Vid lika röstetal gäller den mening som 
ordförande biträder. 
 



 
§ 10 FÖRSLAG 
Enskild medlem som önskar få ärenden till prövning vid årsmöte skall minst två veckor 
före mötet ha avlämnat skriftligt förslag till styrelsen, vilken med eget yttrande framlägger 
förslaget för mötet. 
 
§ 11 FÖRENINGSMÄRKE 
Föreningsmärke utgörs av Lv4:s vapen. 
 
§ 12 FÖRTJÄNSTTECKEN 
Föreningens hedersbevisningar utgörs av förtjänsttecken och plakett. 

 
      § 13 ÄNDRINGAR AV STADGARNA 

Beslut om ändring av dessa stadgar erfordrar godkännande av 2/3 av de röstande vid 
årsmötet. 
 
§ 14 FÖRENINGENS UPPLÖSNING  
Beslut om föreningens upplösning kan inte fattas så länge minst tjugo medlemmar önskar 
upprätthålla verksamheten. För att vara giltigt skall beslut om upplösning ha fattats med 
2/3 majoritet på två varandra följande möten, varav det ena skall vara ordinarie årsmötet. 
 
§ 15 FÖRENINGENS ÄGODELAR 
Vid föreningens upplösning skall följande förfaras med föreningens tillgångar: 

• föreningens arkiv och traditionsföremål skall tillfalla museet eller den organisation 
museet då är underordnat/uppgått i. 

• föreningens ägodelar skänks eller försäljs varvid behållningen skall gå till 
kulturellt eller humanitärt ändamål. 

• innestående medlemsavgifter används för bestridande av kostnader för avlutande 
kamratträff samt för överförande av verksamheten till annan organisation. 
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