
 STADGAR för KA 3 kamratförening Gotlandskustartilleristerna  

  

Stadgarna omarbetade och antagna vid årsmötet 2019.  

Stadgarna omarbetades senast med anledning av KA 3 nedläggning 

och  antogs vid årsmötet  6. juni 2000 att gälla from 1. november 2000. 

Föreningens första stadgar antagna vid årsmöte 17. juni 1945.  

  

Ändamål  

§1  

Kamratföreningen skall vårda och bevara minnet av KA 3, dess verksamhet och 

traditioner.  

  

Kamratföreningen är en föreningslänk för personer som varit anställda vid 

regementet, som gjort sin värnplikt vid regementet och personer därutöver som visar 

intresse för det gotländska kustartilleriets historia.  

  

Kamratföreningen skall vara ett informationsforum för marin utveckling och 

verksamhet på Gotland såväl i ett historiskt perspektiv som i aktuella marina frågor.  

  

Kamratföreningen skall förvalta tillgångar och traditionsföremål som överlåtits till 

föreningen.  

  

Kamratföreningen skall, vid minst ett tillfälle årligen, utge kamratföreningstidning.  

  

Kamratföreningen är medlem i Gotlands försvarshistoriska museum och  

stödjer/biträder vidmakthållande och utveckling av den marinhistoriska delen.  

  

Medlemskap  

§2  

Var och en som uppvisar intresse för KA 3 tidigare verksamhet eller gotländsk 

marinhistoria kan erhålla medlemskap i föreningen.  

Medlemmarna utgörs av   

- ordinarie medlem som erlagt fastställd årlig avgift.  

- hedersmedlem, som utses av styrelsen  

- ständig medlem. Har tidigare erlagt fastställd summa för ständigt medlemskap. 

Denna   medlemsform kan ej längre tecknas.  

Medlemskap erhålls genom inbetalning av fastställd årsavgift.  

Medlem kan efter styrelsens beslut uteslutas ur föreningen  

  

Styrelsen  

§3  

Föreningens angelägenheter handhas av en ansvarig styrelse bestående av 

ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande samt minst 4 ledamöter 

jämte 4 suppleanter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och andra 

funktionärer. (Övrigt se § 8).  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig, då minst 4 

av styrelsens ledamöter, däribland ordföranden eller någon av vice ordförandena, är 

närvarande.  

    

  



Arbetssätt  

§4   

Styrelsen väljer arbetssätt och må knyta andra funktionärer till sig. Styrelsen äger rätt 

att utse olika utskott och uppdra åt dessa att verkställa det fortlöpande arbetet i 

föreningen enlig styrelsens meddelade riktlinjer. Styrelsen må delegera vissa beslut 

till utskott.  

  

Årsavgift och medelsförvaltning  

 §5  

Årsavgift för medlemskap bestäms vid årssammanträde på förslag av styrelsen. 

Styrelsen äger efter prövning i varje enskilt fall befria medlem från erläggandet av 

årsavgift. Hedersmedlem erlägger ingen avgift.  

Styrelsen beslutar om hur föreningens tillgångar på bästa sätt skall förvaltas. 

Styrelsen förvaltar fonder som överlåtits på föreningen enligt de statuter som 

fondstiftaren uttalat.  

   

Revision  

§6  

Föreningens arbets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Föreningens 

räkenskaper överlämnas till revisorerna för granskning senast den 1. april. 

Revisionsberättelse överlämnas till styrelsen senast den 1. maj.  

  

Sammanträden  

§7  

Årssammanträde hålls så snart ske kan efter verkställd revision på tid (normalt i maj 

eller juni) och plats, som styrelsen bestämmer.  

Extra sammanträde hålls då styrelsen så finner erforderligt. Kallelse till 

årssammanträde och extra sammanträde utfärdas av styrelsen på sätt, som denna 

bestämmer. Kallelse skall dock utgå senast en månad före sammanträdet.  

Vid årssammanträdet skall följande ärenden förekomma:  

1. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll,  

2. Styrelsens årsberättelse,  

3. Revisorernas årsberättelse,  

4. Beslut angående ansvarsfrihet,  

5. Beslut angående årsavgift,   

6. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till föreningen,  

7. Val enligt § 8,  

Frågor som av enskild medlem väckts på sätt dessa stadgar föreskriva.  

 

Val  

§8  

Vid årssammanträdet väljs:  

1. Styrelse (enligt §3) för det kommande arbetsåret, varvid ordförande och vice 

ordförande väljs var för sig,  

2. Två revisorer jämte suppleanter,  

3. Valberedning, bestående av tre personer varav en sammankallande..  

4. En representant att ingå i Gotlands försvarsmuseums valberedning. 

  



Valberedning  

§9  

Valberedningen åligger att senast en vecka före årssammanträdet till styrelsen inge 

förslag på kandidater till i § 8 p1 och 2 föreskrivna val.  

  

Rösträtt  

§10  

Röstberättigad är envar av föreningens medlemmar. Omröstning sker öppet, såvida 

icke sluten omröstning beslutas.  

Beslut fattas med enkel röstövervikt. Lika röstetal vid val avgörs genom lottning. I 

andra frågor har den vid sammanträdet tjänstgörande ordföranden utslagsröst. Beslut 

i frågor om stadgeändringar och föreningens upplösning fattas dock som framgår av 

§§ 12 och 13.  

  

Förslag mm från enskild medlem  

§11  

Enskild föreningsmedlem, som önskar få ärende upptaget till behandling vid  

föreningssammanträde, skall minst en månad före föreningssammanträdet avlämna 

skriftlig framställning härom till styrelsen, vilken framlägger detsamma jämte eget 

yttrande vid sammanträdet.  

  

Ändring av stadgar  

§12  

Beslut om stadgeändring fattas vid föreningens årsmöte och skall för att äga giltighet 

biträdas av minst två tredjedelar av i beslut deltagande föreningsmedlemmar.  

  

Upplösning av föreningen  

§13  

För den händelse fråga om föreningens upplösning väcks, åligger det styrelsen att 

vid närmast följande årsmöte framlägga förslag till disponerandet av föreningens 

tillgångar.  

Beslut om föreningens upplösning skall för att äga giltighet ha fattats vid två på 

varandra följande årsmöten och skall vid vart och ett av dessa möten minst två 

tredjedelar av i beslutet deltagande medlemmar ha röstat för upplösning.  

Föreningen får inte upplösas om minst 20 medlemmar önskar fortsätta föreningens 

verksamhet.  
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