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Beslutsförslag 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet besluta 

att fastställa styrelsens förslag till revidering av stadgar och rättshjälp för Officersförbundet enligt 
proposition 8: Stadgar och rättshjälp 

att revideringen av stadgar och rättshjälp för Officersförbundet enligt proposition 8: Stadgar och 
rättshjälp träder i kraft den 16 november 2017 och 

att omedelbart justera besluten. 
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Styrelsens förslag till reviderade stadgar och rättshjälp 

§ 1 Organisationsområde 

1 mom. (Gammal text) 

Officersförbundet är ett fack- och yrkesförbund för militär personal anställda inom 
Försvarsmakten och närstående myndigheter. 
 
Härutöver organiserar förbundet, 

• den som är preliminärt eller slutligt antagen till officersutbildning, 

• personal med minst grundläggande militär utbildning (GMU eller AO) som är anställd 
inom Försvarsmakten eller närstående myndigheter,  

• undantagsvis övriga enligt förbundsstyrelsens bestämmande. 

1 mom. (Ny text) 

Officersförbundet är ett fack- och yrkesförbund för officerare och specialistofficerare, gruppchefer samt 
soldater och sjömän anställda inom Försvarsmakten och vid Försvarsmakten närstående myndigheter. 
 
Härutöver organiserar förbundet, 

• den som är preliminärt eller slutligt antagen till officersutbildning, 

• personal med minst grundläggande militär utbildning (GU, vpl eller motsv) som är anställd 
för militär tjänstgöring inom Försvarsmakten eller vid Försvarsmakten närstående myndigheter,  

• undantagsvis övriga enligt förbundsstyrelsens bestämmande. 
 

§ 3 Organisation 

1 mom. (Gammal text) 

Förbundet utövar sin verksamhet genom nedanstående organ 

• förbundsmöte vart tredje år 

• … 

1 mom. (Ny text) 

Förbundet utövar sin verksamhet genom nedanstående organ 

• förbundsmöte vart fjärde år 

• … 
 

§ 4 Medlemskap 

5 mom. Aktiva medlemmar (Gammal text) 

Aktiv medlem är den som tillhör någon av nedanstående grupper: 

• Den som är anställd för militär tjänstgöring i Försvarsmakten eller vid Försvarsmakten 
närstående myndighet, 

• övriga enligt förbundsstyrelsens bestämmande. 

5 mom. Aktiva medlemmar (Ny text) 

Aktiv medlem är den som beviljats medlemskap i Officersförbundet och som inte är: 

• hedersmedlem eller passiv medlem, 
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• äldremedlem, såvida inte vederbörande efter sin pensionering ånyo ingått en anställning i Försvarsmakten 
eller vid Försvarsmakten närstående myndighet enligt §4, 9 mom. 2st, 

• studerandemedlem, såvida inte studerandemedlemskapet hänförs till §4, 7 mom. 2st. 
  

7 mom. Studerandemedlemmar (Gammal text) 

Rätt att tillhöra Officersförbundet som studerandemedlem tillkommer den som preliminärt eller 
slutligt antagits till officersutbildning, dock längst intill anställning. 

7 mom. Studerandemedlemmar (Ny text) 

Rätt att tillhöra Officersförbundet som studerandemedlem tillkommer den som preliminärt eller 
slutligt antagits till officersutbildning, dock längst intill anställning. 
 
Aktiv- eller hedersmedlem vilken är tjänstledig från sin anställning i Försvarsmakten eller Försvarsmakten 
närstående myndighet för att genomgå grundläggande officersutbildning erhåller parallellt med det ordinarie 
medlemskapet även ett studerandemedlemskap under studietiden. För dessa medlemmar gäller förutom villkor 
enligt §4 6 mom. också villkor enligt §4 8 mom. i tillämpliga delar, samt även i övrigt sådana för 
studerandemedlemmar särskilt beslutade medlemsvillkor och förmåner. 
 

8 mom. Med studerandemedlemskap följer (Gammal text) 

• medlemskap i officersförening, 

• rätt till upplysning eller bistånd i enskilda frågor som gäller tjänstgöringsförhållanden 
under officersutbildningen samt i fackliga frågor angående det blivande yrket, 

• … 

8 mom. Med studerandemedlemskap följer (Ny text) 

• medlemskap i officersförening, 

• rätt att tillhöra vid förbundet organiserad sammanslutning för studerande, 

• rätt till upplysning eller bistånd i enskilda frågor som gäller tjänstgöringsförhållanden 
under officersutbildningen samt i fackliga frågor angående det blivande yrket, 

• … 

 

9 mom. Äldremedlemmar (Gammal text) 

Rätt att tillhöra Officersförbundet som äldremedlem tillkommer aktiv medlem, som avgått med 
pension. Information om OF Ä ska lämnas vid pensionsavgång. 

9 mom. Äldremedlemmar (Ny text) 

Rätt att tillhöra Officersförbundet som äldremedlem tillkommer aktiv medlem, som avgått med 
pension. Information om OF Ä ska lämnas vid pensionsavgång. 
 
Äldremedlem som efter sin pensionering ånyo ingår en anställning i Försvarsmakten eller vid Försvarsmakten 
närstående myndighet ska vara aktiv medlem under tid som denna anställning avser. Härvid kan medlemmen i 
förekommande fall kvarstå i OF Ä så som extra medlem under motsvarande tid. 
 

11 mom. Passiva medlemmar (Gammal text) 

Rätt att tillhöra Officersförbundet som passiv medlem tillkommer aktiv medlem som innehaft 
aktivt medlemskap i 10 år och lämnat sin anställning. Anmälan om detta ska ske till 
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förbundsstyrelsen då vederbörande lämnar sin anställning i Försvarsmakten eller Försvarsmakten 
närstående myndighet. 

11 mom. Passiva medlemmar (Ny text) 

Rätt att tillhöra Officersförbundet som passiv medlem tillkommer aktiv medlem som innehaft 
aktivt medlemskap i minst 10 år och som lämnat sin anställning i Försvarsmakten eller vid 
Försvarsmakten närstående myndighet. Anmälan om detta ska ske till förbundsstyrelsen då 
vederbörande lämnar sin anställning i Försvarsmakten eller Försvarsmakten närstående 
myndighet. 

 

§ 6 Utträde 

1 mom. (Gammal text) 

Aktiv medlem som önskar utträde ur Officersförbundet ska skriftligen ansöka om detta till 
förbundsstyrelsen. Utträde beviljas med utgången av tredje kalendermånaden efter det 
utträdesansökan inkommit till Officersförbundet eller tidigare enligt förbundsstyrelsens beslut. 
Utträde beviljas ej under konflikt eller varsel om konflikt. 

1 mom. (Ny text) 

Aktiv medlem som önskar utträde ur Officersförbundet ska skriftligen ansöka om detta till 
förbundsstyrelsen. Det samma gäller aktiv medlem som inte längre har kvar en anställning i Försvarsmakten 
eller vid Försvarsmakten närstående myndighet och som inte kan bli passiv- eller äldremedlem. Utträde beviljas 
med utgången av tredje kalendermånaden efter det utträdesansökan inkommit till 
Officersförbundet eller tidigare enligt förbundsstyrelsens beslut. Utträde beviljas ej under konflikt 
eller varsel om konflikt. 
 

2 mom. (Gammal text) 

Studerandemedlem som avbryter studierna i förtid anmäler skriftligen detta till förbundets kansli, 
som verkställer avregistrering så snart detta är möjligt. 

2 mom. (Ny text) 

Studerandemedlem som avbryter studierna i förtid anmäler skriftligen detta till förbundets kansli, 
som verkställer avregistrering som studerandemedlem så snart detta är möjligt. 

 

§ 8 Förbundsmöte 

2 mom. Förbundsmötesperiod (Gammal text) 

Förbundsmöte genomförs vart tredje år på tid och plats som förbundsstyrelsen beslutar.  

2 mom. Förbundsmötesperiod (Ny text) 

Förbundsmöte genomförs vart fjärde år på tid och plats som förbundsstyrelsen beslutar. 
 

20 mom. Ärenden vid förbundsmöte (Gammal text) 

Vid förbundsmöte ska följande ärenden behandlas 

• förbundsmötets öppnande 

• … 
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• fastställande av budget för nästkommande verksamhets-/förbundsmötesperiod om tre år 

• … 

• förbundsmötets avslutande 

20 mom. Ärenden vid förbundsmöte (Ny text) 

Vid förbundsmöte ska följande ärenden behandlas 

• förbundsmötets öppnande 

• … 

• fastställande av budget för nästkommande verksamhets-/förbundsmötesperiod om fyra år 

• … 

• förbundsmötets avslutande 
 

§ 11 Förbundsstyrelse 

3 mom. Tillsättning (Gammal text) 

Förbundsstyrelsen med suppleanter för ledamöter väljs av förbundsmötet då verksamheten 
fastställs vart tredje år och tillträder omedelbart efter avslutat förbundsmöte. 

3 mom. Tillsättning (Ny text) 

Förbundsstyrelsen med suppleanter för ledamöter väljs av förbundsmötet då verksamheten 
fastställs vart fjärde år och tillträder omedelbart efter avslutat förbundsmöte. 
 

§ 12 Officersförening 

2 mom. Ändamål (Gammal text) 

Officersförening är Officersförbundets underavdelning vid förband, staber och skolor 
(motsvarande) eller enheter vid Försvarsmakten närstående myndigheter. För särskilt ändamål 
kan rikstäckande förening bildas. 
Officersförening har till uppgift att bedriva förbundets lokala verksamhet genom att 

• utöva medlemmarnas rösträtt vid förbundsmöte, 

• … 

2 mom. Ändamål (Ny text) 

Officersförening är Officersförbundets underavdelning vid förband, staber och skolor 
(motsvarande) eller enheter vid Försvarsmakten närstående myndigheter. För särskilt ändamål 
kan rikstäckande förening bildas. 
Det åligger officersförening att verka för förbundets sammanhållning och utveckling samt att följa 
Officersförbundets stadgar och beslut. 
Officersförening har till uppgift att bedriva förbundets lokala verksamhet genom att 

• utöva medlemmarnas rösträtt vid förbundsmöte, 

• … 

 

3 mom. Medlemskap (Gammal text) 

Officersförenings medlemmar är 

• hedersmedlemmar 

• … 
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I en förening för pensionerade officerare finns endast 

• hedersmedlemmar 

• äldremedlemmar 

3 mom. Medlemskap (Ny text) 

Officersförenings medlemmar är 

• hedersmedlemmar 

• … 
I en förening för pensionerade officerare finns endast 

• hedersmedlemmar 

• äldremedlemmar 

• extramedlemmar 
 

5 mom. Extra medlemmar (Gammal text) 

Aktiv medlem som genomför tjänsteresa eller har annan arbetsort än det tjänsteställe där denne 
är placerad tills vidare, får vara extra medlem i officersförening på den tillfälliga 
verksamhetsorten. Officersförening kan medge att sådan extra medlem har hel eller begränsad 
rösträtt. 

5 mom. Extra medlemmar (Ny text) 

Aktiv medlem som genomför tjänsteresa eller har annan arbetsort än det tjänsteställe där denne 
är placerad tills vidare, får vara extra medlem i officersförening på den tillfälliga 
verksamhetsorten. Även aktiv medlem som är tidsbegränsat placerad vid annan organisationsenhet, eller är 
tjänstledig från Försvarsmakten för att inneha en tidsbegränsad anställning vid Försvarsmakten närstående 
myndighet, får vara extra medlem i officersförening vid den organisationsenhet där vederbörande innehar sin 
placering tillsvidare. Officersförening kan medge att extra medlem har hel eller begränsad rösträtt. 

 

§ 14 Valberedning 

3 mom. Tillsättning (Gammal text) 

Valberedningen med suppleanter väljs vart tredje år av förbundsmötet. 

3 mom. Tillsättning (Ny text) 

Valberedningen med suppleanter väljs vart fjärde år av förbundsmötet. 

 

§ 15 Ersättningskommitté 

3 mom. Tillsättning (Gammal text) 

Ersättningskommittén med suppleanter väljs vart tredje år av förbundsmötet. 

3 mom. Tillsättning (Ny text) 

Ersättningskommittén med suppleanter väljs vart fjärde år av förbundsmötet. 
 



Proposition nr 8, Officersförbundets Förbundsmöte 2017 

  7 (35) 

STADGEBILAGA RÄTTSHJÄLP 

1. Bakgrund, 3st (Gammal text) 

För den som är misstänkt eller åtalad ska… Om han frikänns eller åtalet avvisas eller avskrivs kan 
han dock få ersättning av allmänna medel för sina kostnader för försvarare, bevisning o dyl… 

1. Bakgrund, 3st (Ny text) 

För den som är misstänkt eller åtalad ska… Om individen frikänns eller åtalet avvisas eller avskrivs 
kan denne dock få ersättning av allmänna medel för sina kostnader för försvarare, bevisning o 
dyl… 

 

2. Rättshjälp, 3st (Gammal text) 

Rättshjälpen kan inte utgå med högre belopp… betala själv när han nyttjat samhällets rättshjälp. 

2. Rättshjälp, 3st (Ny text) 

Rättshjälpen kan inte utgå med högre belopp… betala själv när denne nyttjat samhällets rättshjälp. 
 

4. Ansökan, 1st (Gammal text) 

Ansökan om rättshjälp ska göras skriftligen. Ansökan… 

4. Ansökan, 1st (Ny text) 

Ansökan om rättshjälp eller servicehjälp ska göras skriftligen. Ansökan… 
 

NORMALSTADGAR FÖR OFFICERSFÖRENING 

§ 2 Medlemskap 

3 mom. Extra medlemmar (Gammal text) 

Aktiv medlem som är tidsbegränsat placerad, under tjänsteresa/förrättning… 
 
Extra medlem är även den som har erhållit en tidsbegränsad anställning i FM och som genom 
förbundsstyrelsens beslut tillhör en personalkategori som kan bli medlemmar i Officersförbundet 
 
Aktiv medlem i officersföreningen, som är tidsbegränsat placerad… 

3 mom. Extra medlemmar (Ny text) 

Aktiv medlem som är tidsbegränsat placerad, under tjänsteresa/förrättning… 
 
Aktiv medlem i officersföreningen, som är tidsbegränsat placerad… 
 

§ 11 Beslut och omröstning 

6 mom. (Gammal text) 

Medlem får utöva rösträtt med fullmakt för en frånvarande aktiv medlem eller 
studerandemedlem. Fullmakt ska godkännas av föreningsmötet. 

6 mom. Ny text) 

Medlem får utöva rösträtt med fullmakt för en frånvarande aktiv medlem, extra medlem eller 
studerandemedlem. Fullmakt ska godkännas av föreningsmötet.  
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Konsoliderat förslag till stadgar och rättshjälp för Officersförbundet 

Stadgar och rättshjälp 

§1 Organisationsområde 

§2 Ändamål 

§3 Organisation 

§4 Medlemskap 

§5 Inträde 

§6 Utträde 

§7 Uteslutning 

§8 Förbundsmöte 

§9 Extra förbundsmöte 

§10 Förbundsråd 

§11 Förbundsstyrelse 

§12 Officersförening 

§13 Andra sammanslutningar 

§14 Valberedning 

§15 Ersättningskommitté 

§16 Avgifter 

§17 Förvaltning och räkenskaper 

§18 Revision 

§19 Konfliktmedel 

§20 Rättshjälp 

§21 Skiljemannaförfarande 

§22 Förbundstidskrift 

§23 Hederstecken 

§24 Stadgeändring 

§25 Arkiv 

§26 Förbundets upplösning 

Rättshjälp 

1. Bakgrund 

2. Rättshjälp 

3. Servicehjälp 

4. Ansökan 

5. Beslut 
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Normalstadgar för officersförening 

§1 Organisationsområde och ändamål 

§2 Medlemskap 

§3 Ansökan om inträde, utträde och uteslutning 

§4 Avgifter 

§5 Förvaltning och räkenskaper 

§6 Revision 

§7 Årsmöte 

§8 Valberedning 

§9 Föreningsstyrelse 

§10 Möten 

§11 Beslut och omröstning 

§12 Stadgeändring 

§13 Arkiv 

§14 Föreningens upplösning 
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Stadgar med stadgebilaga rättshjälp samt normalstadgar 
för officersförening 

§ 1 Organisationsområde 

1 mom. 

Officersförbundet är ett fack- och yrkesförbund för officerare och specialistofficerare, 
gruppchefer samt soldater och sjömän anställda inom Försvarsmakten och vid Försvarsmakten 
närstående myndigheter. 

Härutöver organiserar förbundet, 

• den som är preliminärt eller slutligt antagen till officersutbildning, 

• personal med minst grundläggande militär utbildning (GU, vpl eller motsv) som är 
anställd för militär tjänstgöring inom Försvarsmakten eller vid Försvarsmakten 
närstående myndigheter,  

• undantagsvis övriga enligt förbundsstyrelsens bestämmande. 

2 mom. 

Officersförbundet är anslutet till Sveriges Akademikers Centralorganisation - Saco och 
Offentliganställdas Förhandlingsråd - OFR. 

3 mom. 

Officersförbundet är partipolitiskt obundet. 

4 mom. 

Officersförbundet deltar enligt förbundsstyrelsens bestämmande i internationella 
samarbetsorganisationer för militär personals fackförbund. 

§ 2 Ändamål 

Officersförbundet ska företräda medlemmarna i fackliga frågor, utveckla det militära yrket och 
verka för samhällets förståelse för dess särart. 

§ 3 Organisation 

1 mom.  

Förbundet utövar sin verksamhet genom nedanstående organ 

• förbundsmöte vart fjärde år 

• extra förbundsmöte 

• förbundsråd 

• förbundsstyrelse med kansli 

• officersföreningar 

• andra sammanslutningar 

2 mom.  

Förbundsstyrelsen fastställer förbundets organisationsplan. 
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§ 4 Medlemskap 

1 mom.  

Inom Officersförbundet finns: 

• hedersmedlemmar 

• aktiva medlemmar 

• studerande medlemmar 

• äldre medlemmar 

• passiva medlemmar 

• extra medlemmar (endast inom officersförening se § 12) 

2 mom. 

Det åligger medlem i Officersförbundet att verka för förbundets sammanhållning och utveckling, 
fullgöra sina ekonomiska åligganden mot förbundet, följa Officersförbundets stadgar och beslut 
samt iaktta lojalitet mot förbundet. 

3 mom. Hedersmedlemmar 

Hedersmedlem i Officersförbundet utses av förbundsmöte på förslag av valberedningen. 

4 mom.  

Med hedersmedlemskap följer vad som framgår av antingen moment 6 för aktiv medlem eller 
moment 12 för passiv medlem. 

5 mom. Aktiva medlemmar 

Aktiv medlem är den som beviljats medlemskap i Officersförbundet och som inte är: 

• hedersmedlem eller passiv medlem, 

• äldremedlem, såvida inte vederbörande efter sin pensionering ånyo ingått en anställning i 
Försvarsmakten eller vid Försvarsmakten närstående myndighet enligt §4, 9 mom. 2st, 

• studerandemedlem, såvida inte studerandemedlemskapet hänförs till §4, 7 mom. 2st. 

6 mom. Med aktivt medlemskap följer 

• medlemskap i officersförening, 

• rösträtt vid förbundsmöte genom den officersförening där vederbörande är registrerad 
som medlem, 

• upplysning eller bistånd i enskilda fackliga ärenden, 

• rätt till ersättning vid arbetskonflikt enligt förbundsstyrelsens bestämmande, 

• möjlighet att erhålla rättshjälp efter förbundsstyrelsens prövning, 

• rätt till anslutning till Officersförbundets försäkringar enligt för dessa fastställda normer, 

• tilldelning av Officerstidningen, 

• att medlemmen kan inneha centralt förtroendeuppdrag inom förbundet. 

7 mom. Studerandemedlemmar 

Rätt att tillhöra Officersförbundet som studerandemedlem tillkommer den som preliminärt eller 
slutligt antagits till officersutbildning, dock längst intill anställning. 

Aktiv- eller hedersmedlem vilken är tjänstledig från sin anställning i Försvarsmakten eller 
Försvarsmakten närstående myndighet för att genomgå grundläggande officersutbildning erhåller 
parallellt med det ordinarie medlemskapet även ett studerandemedlemskap under studietiden. För 
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dessa medlemmar gäller förutom villkor enligt §4 6 mom. också villkor enligt §4 8 mom. i 
tillämpliga delar, samt även i övrigt sådana för studerandemedlemmar särskilt beslutade 
medlemsvillkor och förmåner. 
 

8 mom. Med studerandemedlemskap följer 

• medlemskap i officersförening, 

• rätt att tillhöra vid förbundet organiserad sammanslutning för studerande, 

• rätt till upplysning eller bistånd i enskilda frågor som gäller tjänstgöringsförhållanden 
under officersutbildningen samt i fackliga frågor angående det blivande yrket, 

• aspirantförsäkring, 

• tilldelning av Officerstidningen, 

• rätt till anslutning till Officersförbundets övriga försäkringar enligt för dessa fastställda 
normer, 

• i övrigt det förbundsstyrelsen särskilt beslutar. 

9 mom. Äldremedlemmar 

Rätt att tillhöra Officersförbundet som äldremedlem tillkommer aktiv medlem, som avgått med 
pension. Information om OF Ä ska lämnas vid pensionsavgång. 

Äldremedlem som efter sin pensionering ånyo ingår en anställning i Försvarsmakten eller vid 
Försvarsmakten närstående myndighet ska vara aktiv medlem under tid som denna anställning 
avser. Härvid kan medlemmen i förekommande fall kvarstå i OF Ä så som extra medlem under 
motsvarande tid. 
 

10 mom. Med äldremedlemskap följer 

• rätt till medlemskap i en rikstäckande förening för äldre officerare, 

• rösträtt vid förbundsmöte genom sådan förening, 

• rätt till anslutning till Officersförbundets försäkringar enligt för dessa fastställda normer, 

• tilldelning av Officerstidningen, 

• rätt till upplysning eller bistånd i pensions- och försäkringsfrågor, 

• i övrigt det förbundsstyrelsen särskilt beslutar. 

11 mom. Passiva medlemmar 

Rätt att tillhöra Officersförbundet som passiv medlem tillkommer aktiv medlem som innehaft 
aktivt medlemskap i minst 10 år och som lämnat sin anställning i Försvarsmakten eller vid 
Försvarsmakten närstående myndighet. Anmälan om detta ska ske till förbundsstyrelsen då 
vederbörande lämnar sin anställning i Försvarsmakten eller Försvarsmakten närstående 
myndighet. 

12 mom. Med passivt medlemskap följer 

• rätt till medlemskap i officersförening vederbörande tidigare tillhört, 

• rätt till anslutning till Officersförbundets försäkringar enligt för dessa fastställda normer, 

• rätt till upplysning eller bistånd i pensions- och försäkringsfrågor, 

• tilldelning av Officerstidningen, 

• i övrigt det förbundsstyrelsen särskilt beslutar. 
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§ 5 Inträde 

1 mom.  

Medlemskap i Officersförbundet kan erhållas efter ansökan till förbundsstyrelsen. Anställningen i 
Försvarsmakten, eller vid Försvarsmakten närstående myndighet, ska omfatta minst tre månader. 

2 mom. 

Sökande som beviljas inträde i förbundet, registreras och ansluts till officersförening vid den 
organisationsenhet där medlemmen i sin anställning är placerad tillsvidare eller tidsbegränsat 
placerad. Avsteg vad gäller registrering av medlemmar kan medges efter beslut av 
förbundsstyrelsen. 

3 mom. 

Förbundsstyrelsen beslutar särskilt om inträde i Officersförbundet under konflikt eller vid varsel 
om konflikt. 

§ 6 Utträde 

1 mom. 

Aktiv medlem som önskar utträde ur Officersförbundet ska skriftligen ansöka om detta till 
förbundsstyrelsen. Det samma gäller aktiv medlem som inte längre har kvar en anställning i 
Försvarsmakten eller vid Försvarsmakten närstående myndighet och som inte kan bli passiv- eller 
äldremedlem. Utträde beviljas med utgången av tredje kalendermånaden efter det 
utträdesansökan inkommit till Officersförbundet eller tidigare enligt förbundsstyrelsens beslut. 
Utträde beviljas ej under konflikt eller varsel om konflikt. 

2 mom. 

Studerandemedlem som avbryter studierna i förtid anmäler skriftligen detta till förbundets kansli, 
som verkställer avregistrering som studerandemedlem så snart detta är möjligt. 

3 mom. 

Övriga medlemmar som önskar utträda ur Officersförbundet anmäler skriftligen detta till 
förbundets kansli, som verkställer avregistrering så snart detta är möjligt. 

§ 7 Uteslutning 

1 mom. 

Medlem som trots påminnelse inte betalt fastställda avgifter, eller underlåter att begära utträde i 
de fall vederbörande inte längre har rätt till medlemskap enligt 4 och 6 §§, utesluts efter beslut av 
förbundsstyrelsen. 

2 mom. 

Förbundsstyrelsen har rätt att utesluta medlem, som uppenbarligen kränker yrkeskåren och 
förbundets anseende, motverkar dess syften eller avsiktligt bryter mot stadgarna eller beslut som 
fattats i behörig ordning. 

Åtgärd som medlem vidtar på grund av tjänsteåligganden eller yrkesplikt kan dock inte läggas 
honom till last som bristande lojalitet. 

3 mom. 

Beslut om uteslutning kräver enighet av minst tolv ledamöter. 
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§ 8 Förbundsmöte 

1 mom. 

Förbundsmötet är Officersförbundets högsta beslutande organ. 

2 mom. Förbundsmötesperiod 

Förbundsmöte genomförs vart fjärde år på tid och plats som förbundsstyrelsen beslutar.  

3 mom. Ombud till förbundsmöte och representant för annan sammanslutning 

Officersförening företräds av minst ett ombud. Annan sammanslutning företräds av en 
representant. Ombud till förbundsmöte kan inte företräda annan sammanslutning. 

Förening med fler än 150 aktiva medlemmar har rätt att utse ytterligare ett ombud för varje 
påbörjat 150-tal aktiva medlemmar utöver 150. Antal ombud fastställs med utgångspunkt från det 
antal aktiva medlemmar, som redovisas den första januari det år som förbundsmötet genomförs. 

Förening för äldremedlemmar företräds av ett ombud för varje påbörjat 1000-tal medlemmar 
dock högst tre ombud. 

För ombuden ska utses suppleanter. 

4 mom. Anmälan  

a) skriftlig anmälan angående val av förbundsmötesombud och suppleanter ska sändas till 
förbundsstyrelsen senast sextio dagar före förbundsmötets första dag. 

b) skriftlig anmälan angående representant för annan sammanslutning ska sändas till 
förbundsstyrelsen senast sextio dagar före förbundsmötets första dag. 

5 mom. Valbarhet 

Ledamot i förbundsstyrelsen samt förbundets revisorer får inte väljas till ombud vid 
förbundsmöte. 

6 mom. Rösträtt 

Vid förbundsmöte har varje ombud en röst vardera, med rösträtt följer yttrande och förslagsrätt. 

7 mom. Röstning 

Röstning sker öppet. Vid lika röstetal fäller lotten utslag. Omröstning vid personval sker med 
sluten omröstning. 

8 mom. Yttrande- och förslagsrätt  

• ledamot i förbundsstyrelsen och valda revisorer har yttrande- och förslagsrätt, 

• ledamot i valberedningen, som inte är förbundsmötesombud, har endast yttrande- och 
förslagsrätt inom beredningens kompetensområde. 

• ledamot i ersättningskommittén, som inte är förbundsmötesombud, har endast yttrande- 
och förslagsrätt inom kommitténs kompetensområde. 

• förbundets tjänstemän deltar i förbundsmöten i enlighet med förbundsstyrelsens, 

• bestämmande och har därvid yttranderätt. 

• representant för annan sammanslutning har yttrande- och förslagsrätt. 

9 mom. Beslutsmässighet 

Förbundsmötet är beslutsmässigt när fler än 2/3 av de anmälda ombuden enligt 
ombudsförteckning, är närvarande vid beslutstillfället. 
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10 mom. Kallelse 

Förbundsstyrelsen utfärdar kallelse med tidsplan minst fyra månader före förbundsmöte. 

11 mom. Propositioner 

Förbundsstyrelsen ska senast fyra månader före förbundsmötets första dag översända av 
förbundsstyrelsen väckta förslag (propositioner) till officersföreningarna och andra 
sammanslutningar. 

12 mom. Motionsrätt 

Officersförening, annan sammanslutning och enskild medlem har motionsrätt till förbundsmöte. 

13 mom. Motionsbehandling 

Motion från officersförening och enskild medlem bör om möjligt behandlas vid allmänt 
föreningsmöte. Motion från enskild medlem ska inlämnas med officersföreningens yttrande till 
förbundsstyrelsen. 

14 mom. Motionstid 

Motioner ska senast tre månader före förbundsmötets första dag insändas till förbundsstyrelsen. 

15 mom. Propositioner och yttranden  

Förbundsstyrelsens yttranden över väckta motioner med förslag till förbundsmötets beslut, ska 
sändas till officersföreningarna och andra sammanslutningar senast en månad före 
förbundsmötets första dag. 

16 mom. Protokoll från förbundsmöte 

Förbundsstyrelsen ska senast 25 arbetsdagar efter avslutat förbundsmöte sända ut 
beslutsprotokoll samt senast tre månader efter avslutat förbundsmöte utsända ett fullständigt 
förbundsmötesprotokoll. 

17 mom. Utskott 

Förbundsmötet tillsätter ekonomi-, gransknings- och organisationsutskott. Vid behov tillsätts 
även andra utskott eller organiseras Påverkanstorg. Utskotten ska bestå av ordförande och minst 
fyra övriga ledamöter. Utskottets arbetsresultat ska protokollföras. 

• ekonomiutskottet bereder bland annat budget för kommande verksamhetsperiod, 
medlemsavgifter, arvoden och ersättningar till de förtroendevalda förbundsmötet har att 
utse samt bereder förslag till direktiv för ersättningskommittén, 

• organisationsutskottet bereder bland annat stadgefrågor och förslag till valberedning, 

• granskningsutskottet granskar mot bakgrund av föregående förbundsmötesbeslut, med 
hjälp av revisorernas berättelser och rapporter, förbundsstyrelsens verksamhet och 
förvaltning samt bereder förslag till revisionsreglemente 

• utskottsmöten genomförs öppet 

18 mom. Val av presidium för förbundsmötet och ledamöter till utskotten 

Förbundsstyrelsen föreslår val av presidium och tillsättande av utskott samt ordförande och 
ledamöter i utskotten. Förbundsstyrelsen föreslår fördelning av ärenden på utskotten. 

19 mom. Nytt ärende (förslag) 

Ärende (förslag), som inte tagits upp på förbundsmötets föredragningslista eller stadgeenligt 
beretts får upptas till behandling och beslut först om förbundsmötet med minst 2/3 majoritet av 
fastställd röstlängd, så beslutar. 
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20 mom. Ärenden vid förbundsmöte. 

Vid förbundsmöte ska följande ärenden behandlas 

• förbundsmötets öppnande 

• upprop och fastställande av röstlängd 

• förbundsmötets stadgeenliga utlysande 

• val av ordförande för förbundsmötet 

• val av en vice förbundsmötesordförande 

• val av två förbundsmötessekreterare 

• val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

• fastställande av arbetsordning under förbundsmötet 

• fastställande av föredragningslista 

• fråga om förbundsmötets offentlighet 

• tillsättande av utskott och ärendefördelning på utskott och Påverkanstorg 

• val av ordförande och ledamöter i utskotten 

• verksamhets- och förvaltningsberättelser 

• revisorernas berättelser 

• fastställande av resultat- och balansräkningar 

• ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

• behandling av motioner och förbundsstyrelsens propositioner 

• fastställande av direktiv för ersättningskommittén 

• fastställande av revisionsreglemente 

• fastställande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda förbundsmötet 
utser 

• fastställande av budget för nästkommande verksamhets-/förbundsmötesperiod om fyra 
år 

• eventuell information från valberedningen 

• val av förbundsordförande 

• val av förste och andre vice förbundsordförande 

• val av tolv övriga ledamöter i förbundsstyrelsen 

• val av sex suppleanter 

• val av två revisorer 

• val av två suppleanter för de två revisorerna 

• val av ordförande i valberedningen 

• val av sex ledamöter i valberedningen 

• val av tre suppleanter för valberedningen 

• val av ordförande för ersättningskommittén 

• val av två ledamöter i ersättningskommittén 

• val av två suppleanter för ersättningskommittén 

• utse hedersmedlem 
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• förbundsmötets avslutande 

§ 9 Extra förbundsmöte 

1 mom.  

Extra förbundsmöte hålls när förbundsstyrelsen så beslutar. Extra förbundsmöte hålls även när 
minst hälften av till förbundet anslutna officersföreningar så begär och ska i det fallet hållas inom 
två månader. 

2 mom. Kallelse 

Kallelse till extra förbundsmöte utfärdas minst en månad före förbundsmötets första dag. 

3 mom. Ärenden 

Extra förbundsmöte får endast besluta i den eller de frågor som angetts i kallelsen. 

4 mom. Arbetsordning 

Bestämmelserna i § 8 moment 3, moment 5–9 och moment 16 äger tillämpning även vid extra 
förbundsmöte. 

5 mom. Val av förbundsmötespresidium 

Förbundsstyrelsen föreslår val av förbundsmötespresidium. 

6 mom. Ärenden vid extra förbundsmöte 

Vid extra förbundsmöte ska följande ärenden behandlas 

• extra förbundsmötets öppnande 

• upprop och fastställande av röstlängd 

• extra förbundsmötets stadgeenliga utlysande 

• val av ordförande för förbundsmötet 

• val av en vice förbundsmötesordförande 

• val av förbundsmötessekreterare 

• val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

• fastställande av arbetsordning under förbundsmötet 

• fastställande av föredragningslista 

• fråga om förbundsmötets offentlighet 

• det ärende eller de ärenden som föranlett inkallande av extra förbundsmöte 

• extra förbundsmötets avslutande. 

§ 10 Förbundsråd 

1 mom. 

Mellan två på varandra följande förbundsmöten kan anordnas förbundsråd. Förbundsråd är 
rådgivande och hålls enligt förbundsstyrelsens bestämmande. Förbundsråd ska hållas då minst 
hälften av officersföreningarna eller minst 1/3 av förbundsstyrelsens ledamöter så begär. 

2 mom. Ombud 

Varje officersförening och annan sammanslutning representeras av ett ombud. 

3 mom. Kallelse 

Förbundsstyrelsen utfärdar kallelse till förbundsråd senast två veckor före rådsmötet. 
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§ 11 Förbundsstyrelse 

1 mom. 

När förbundsmöte inte är samlat är förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ 

2 mom. Verksamhet 

Förbundsstyrelsen ska leda verksamheten i enlighet med förbundets stadgar samt av 
Förbundsmöte fastställt program och särskilda riktlinjer. 

3 mom. Tillsättning 

Förbundsstyrelsen med suppleanter för ledamöter väljs av förbundsmötet då verksamheten 
fastställs vart fjärde år och tillträder omedelbart efter avslutat förbundsmöte. 

4 mom. Antal ledamöter och sammansättning 

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, förste och andre vice förbundsordförande, 
vilka utgör förbundsstyrelsens presidium, samt ytterligare tolv ledamöter. Allsidig representation 
ska eftersträvas. Förbundsordförande samt förste och andre vice förbundsordförande (presidiet) 
ska representera de tre försvarsgrenarna. Detta gäller även vid succession enligt nedan. 

Personalen vid förbundskansliet utser representant, som äger rätt att delta i förbundsstyrelsens 
sammanträden med yttrande- och förslagsrätt.  

5 mom. Succession 

Avgår förbundsordföranden under förbundsmötesperioden, inträder förste vice 
förbundsordföranden som förbundsordförande och andre vice förbundsordföranden inträder 
som förste vice ordförande intill nästa förbundsmöte. 

Avgår ordinarie ledamot inträder suppleant som ordinarie ledamot enligt förbundsstyrelsens 
beslut. 

6 mom. Suppleanter 

Förbundsstyrelsen utser inom sig suppleanter till förste vice och andre vice förbundsordförande. 
Vid förfall för ledamot i förbundsstyrelsen kallas suppleant enligt rullande schema. Suppleanter 
kallas vid behov och deltar med ordinarie ledamöter i arbetsgruppsverksamhet samt i extern 
verksamhet hos arbetsgivaren. 

Personalen vid förbundskansliet utser suppleant till personalens representant. 

7 mom. Kallelse 

Förbundsstyrelsen sammanträder i enlighet med fastställd sammanträdesplan eller på kallelse av 
ordföranden eller då minst sju ledamöter så begär. 

8 mom. Beslutsmässighet 

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst sju ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller 
den mening som mötesordföranden biträder. 

9 mom. Protokoll 

Vid förbundsstyrelsens sammanträde förs ett beslutsprotokoll, som efter justering sänds till 
samtliga officersföreningar. 

10 mom. Förbundskansli 

För beredning och verkställande av förbundsstyrelsens beslut ska finnas ett förbundskansli. 

11 mom. Arbetsgivaransvar 

Förbundsstyrelsen utövar förbundets arbetsgivaransvar. 
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§ 12 Officersförening 

1 mom. Bildande 

Officersförening bildas efter förbundsstyrelsens godkännande. 

2 mom. Ändamål 

Officersförening är Officersförbundets underavdelning vid förband, staber och skolor 
(motsvarande) eller enheter vid Försvarsmakten närstående myndigheter. För särskilt ändamål 
kan rikstäckande förening bildas. 
Det åligger officersförening att verka för förbundets sammanhållning och utveckling samt att 
följa Officersförbundets stadgar och beslut. 
Officersförening har till uppgift att bedriva förbundets lokala verksamhet genom att 

• utöva medlemmarnas rösträtt vid förbundsmöte, 

• utöva officersföreningens förhandlingsrätt, 

• ge förbundsstyrelsen underlag i remitterade ärenden, 

• behandla av medlemmarna framförda förslag, 

• i överensstämmelse med förbundets stadgar samt förbundsmötes och föreningsmötes 
beslut, tillvarata medlemmarnas intressen. 

• verka för god medlemsrekrytering och facklig utbildning. 

3 mom. Medlemskap 

Officersförenings medlemmar är 

• hedersmedlemmar 

• aktiva medlemmar 

• extra medlemmar 

• passiva medlemmar 

• studerandemedlemmar 

I en förening för pensionerade officerare finns endast 

• hedersmedlemmar 

• äldremedlemmar 

• extramedlemmar 

4 mom. Aktiva medlemmar  

Aktiv medlem registreras som medlem i officersförening vid den organisationsenhet där 
medlemmen i sin anställning är placerad tillsvidare eller tidsbegränsat placerad.  

5 mom. Extra medlemmar 

Aktiv medlem som genomför tjänsteresa eller har annan arbetsort än det tjänsteställe där denne 
är placerad tills vidare, får vara extra medlem i officersförening på den tillfälliga 
verksamhetsorten. Även aktiv medlem som är tidsbegränsat placerad vid annan 
organisationsenhet, eller är tjänstledig från Försvarsmakten för att inneha en tidsbegränsad 
anställning vid Försvarsmakten närstående myndighet, får vara extra medlem i officersförening 
vid den organisationsenhet där vederbörande innehar sin placering tillsvidare. Officersförening 
kan medge att extra medlem har hel eller begränsad rösträtt. 

6 mom. Passiva medlemmar 

Passiv medlem kan byta officersförening efter ansökan till förbundsstyrelsen. 



Proposition nr 8, Officersförbundets Förbundsmöte 2017 

  20 (35) 

7 mom. Studerandemedlemmar 

Studerandemedlem registreras som medlem i officersförening vid skolan under utbildningen och 
kan överföras till sin förening när placeringsinriktning delgivits. 

8 mom. Rapportering  

Aktuella uppgifter om förändringar av officersförenings styrelses sammansättning och stadgar 
inrapporteras till Officersförbundets kansli. 

Aktuella uppgifter om förändringar gällande enskild medlems lön, adress samt övriga uppgifter 
som har betydelse för medlemskapet, inrapporteras fortlöpande av officersförening till 
Officersförbundets kansli. 

9 mom. Upplösning 

Upplösning av officersförening sker efter hörande av förbundsstyrelsen. 

10 mom. Arkiv 

Föreningens arkivalier överlämnas till arkiv enligt direktiv från förbundsstyrelsen. 

§ 13 Andra sammanslutningar 

Förbundsstyrelsen får besluta om bildande av särskild sammanslutning för aktiva medlemmar 
med gemensamma intressen samt för studerandemedlemmar. Sådan sammanslutning ska främst 
ha rådgivande och informativ funktion. 

§ 14 Valberedning 

1 mom. Antal ledamöter 

Valberedningen består av sju ledamöter, varav en är ordförande. Valberedningen utser inom sig 
vice ordförande och sekreterare. 

2 mom. Suppleanter 

För valberedningens ledamöter ska finnas tre suppleanter. 

3 mom. Tillsättning 

Valberedningen med suppleanter väljs vart fjärde år av förbundsmötet. 

4 mom. Kallelse 

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. 

5 mom. Uppgifter 

Valberedningen ska inför förbundsmöte 

• lämna förslag till val av förbundsstyrelse, ersättningskommitté, revisorer och 
hedersmedlemmar. Vid förslag till val av förbundsstyrelse ska så allsidig representation 
som möjligt eftersträvas, 

• förbundsordförande samt förste och andre vice förbundsordförande (presidiet) ska 
representera de tre försvarsgrenarna, 

• i god tid före förbundsmötet inhämta officersföreningarnas nomineringar till aktuella val, 

• motta förslag till hedersmedlem, 

• meddela officersföreningarna datum då nomineringarna avslutas, 

• remittera till officersföreningarna föreliggande nomineringar och preliminärt förslag till 
val senast två månader före förbundsmötets första dag, 
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• senast en vecka före förbundsmötets första dag informera officersföreningarna om de 
nomineringar som föreligger och valberedningens slutliga förslag till förbundsstyrelse, 
ersättningskommitté, revisorer och hedersmedlemmar. 

6 mom. Val av valberedning 

Den första dagen under förbundsmötet uppdras åt organisationsutskottet att till förbundsmötet 
lägga förslag till ny valberedning. I valberedningen och bland suppleanterna ska representationen 
vara allsidigt sammansatt. 

§ 15 Ersättningskommitté 

1 mom. Antal ledamöter 

Ersättningskommittén består av tre ledamöter, varav en är ordförande. 

2 mom. Suppleanter 

För ersättningskommitténs ledamöter ska finnas två suppleanter. 

3 mom. Tillsättning 

Ersättningskommittén med suppleanter väljs vart fjärde år av förbundsmötet. 

4 mom. Kallelse 

Ersättningskommittén sammanträder på kallelse av ordföranden. 

5 mom. Uppgifter 

Ersättningskommittén har följande uppgifter: 

• bereda och lämna förslag till förbundsstyrelsen avseende ersättningar 

• senast 8 månader före förbundsmötets första dag lämna förslag till förbundsstyrelsen 
avseende ersättningar till de förtroendevalda förbundsmötet har att utse 

• till förbundsmötet lämna förslag till direktiv för ersättningskommittén 

§ 16 Avgifter 

1 mom. 

Medlemsavgifter till förbundet fastställs av förbundsmöte 

2 mom. 

Medlemsavgifter till förbundet och avgifter till förbundsförsäkring erläggs på det sätt som 
förbundsstyrelsen beslutar 

3 mom. Avgiftsbefrielse 

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift till förbundet. 

4 mom. Avgiftsreducering för förbundsavgift 

Förbundsstyrelsen kan bevilja avgiftsreducering för medlem, om särskilda skäl (till exempel vid 
graviditets- och föräldraledighet) föreligger och efter prövning i varje enskilt fall. 

§ 17 Förvaltning och räkenskaper 

1 mom. Verksamhets- och förvaltningsår 

Förbundets verksamhets- och förvaltningsår räknas från 1 januari t o m 31 december samma år. 
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2 mom. Förvaltning 

För förvaltning av förbundets tillgångar gäller vad som anges i dessa stadgar samt vad 
förbundsmötet eller förbundsstyrelsen i övrigt beslutar. 

3 mom. Ansvar 

Förbundsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen av förbundets medel 
och dess verksamhet. 

4 mom. Placering av medel 

De förbundsmedel som inte erfordras för att täcka löpande utgifter ska förvaltas med syfte att 
uppnå god avkastning. Placeringarnas riskspridning ska uppmärksammas för att uppnå 
betryggande säkerhet. 

Förbundsstyrelsen fastställer policy för förbundets kapitalförvaltning. 

5 mom. Firmateckning 

Förbundsstyrelsen utser de personer som ska teckna förbundets firma, vilket ska ske av två 
personer i förening. Dessa äger också befogenhet att öppna i förbundets namn förhyrt bankfack. 
Handlingar som kan ifrågakomma för utkvittering av värdeförsändelser undertecknas av 
förbundets firmatecknare var för sig. 

6 mom. Verksamhets- och förvaltningsberättelse 

Förbundsstyrelsen ska årligen, senast 1 maj, till officersföreningarna översända verksamhets- och 
förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår. 

7 mom. Överskott 

Uppstår det överskott under räkenskapsåret ska detta disponeras enligt anvisningar i mom 4. 

8 mom. Underlag för revision 

Räkenskaper och protokoll ska årligen, senast den 1 mars, vara tillgängliga för revisorerna. 

§ 18 Revision 

1 mom. 

Inom förbundet ska finnas tre revisorer. Två av dessa väljs vid förbundsmöte då verksamheten 
fastställs. Den tredje, som ska vara auktoriserad, utses av de valda revisorerna. För de valda 
revisorerna ska finnas två suppleanter, som väljs av förbundsmötet. 

2 mom. Uppgift och befogenhet 

Revisorerna ska granska förbundets förvaltning och förbundsstyrelsens verksamhet i övrigt. 
Revisorerna får när de så önskar ta del av förbundets räkenskaper och handlingar angående 
förbundets löpande verksamhet. Revisorerna ska lämna förslag till revisionsreglemente till 
förbundsmötet. 

3 mom. Årsrevision 

Årsrevision för föregående verksamhetsår ska lämnas till förbundsstyrelsen senast den 1 april. 
Årsrevisionerna avges därefter till förbundsmöte. 

§ 19 Konfliktmedel 

1 mom. Ändamål 

Officersförbundet kapital har bland annat till ändamål att finansiera de kostnader för aktiva 
medlemmar, som uppkommer i samband med arbetskonflikt. 
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2 mom. Lägsta nivå 

Förbundsmöte beslutar om lägsta nivå för Officersförbundets kapital. 

3 mom. Extra uttaxering 

Extra uttaxering i samband med arbetskonflikt kan beslutas av förbundsstyrelsen. 

4 mom. Utanordning 

Förbundsstyrelsen beslutar om utanordning av medel för konfliktändamål. 

§ 20 Rättshjälp 

1 mom. 

Förbundsstyrelsen beslutar om beviljande av rättshjälp, enligt av förbundsmöte fastställda 
bestämmelser (stadgebilaga). 

§ 21 Skiljemannaförfarande 

Inbördes tvist angående stadgefrågor inom förbundet mellan dess olika organ och/eller enskilda 
medlemmar ska hänskjutas till avgörande av skiljemän i den ordning som lagen om skiljemän stadgar. 
Skiljemännens antal ska vara tre, av vilka vardera parten utser en och de sålunda utsedda, sig 
emellan, utser den tredje. 

§ 22 Förbundstidskrift 

1 mom. 

Förbundet ger ut Officerstidningen, i enlighet med av förbundsmötet fastställda grunder 

2 mom. 

Förbundsstyrelsen utser ansvarig utgivare 

§ 23 Hederstecken 

Förbundets förtjänst- och hedersmedaljer samt övriga hederstecken tilldelas därtill förtjänt enligt 
förbundsstyrelsens bestämmande. 

§ 24 Stadgeändring 

Förbundsmöte beslutar om stadgeändring och tillägg till stadgarna, varvid erfordras 2/3 majoritet 
av fastställd röstlängd. 

§ 25 Arkiv 

Förbundets arkivalier hanteras i enlighet med vedertagna arkiveringsprinciper och överlämnas till 
arkiv enligt förbundsstyrelsens bestämmande. 

§ 26 Förbundets upplösning 

1 mom. 

Beslut om förbundets upplösning ska föregås av samtliga officersföreningars prövning genom 
remissförfarande. Beslutet ska fattas med 2/3 majoritet av fastställd röstlängd, vid två på varandra 
följande förbundsmöten. Mellan de båda förbundsmötena ska en tid av minst sex månader ha 
förflutit. 
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2 mom. 

Upplöses förbundet ska det sista förbundsmötet samtidigt besluta hur förbundets befintliga 
tillgångar ska disponeras 
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Stadgebilaga 

Rättshjälp 

1. Bakgrund 

Rättshjälp enligt rättshjälpslagen kan ges för rådgivning under högst en timme i vissa rättsliga 
angelägenheter. Sådan rättshjälp ges av advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå. 

Allmän rättshjälp avser rätt att av allmänna medel få ersättning för kostnad för bevisning, för resa 
och uppehälle samt för domstolsavgifter. Denna rättshjälp kan endast utgå till den som har en 
beräknad årsinkomst motsvarande högst sju gånger det basbelopp som gällde året innan rättshjälp 
begärs, eller till den som i förhållande till inkomsten har särskilt stor försörjningsbörda. Allmän 
rättshjälp kan i vissa fall beviljas efter ansökan till den som ger rådgivning enligt ovan, annars av 
domstol eller Rättshjälpsmyndigheten. Det kan i sammanhanget nämnas att hemförsäkringar och 
dylikt ofta innehåller någon form av rättshjälp. 

För den som är misstänkt eller åtalad ska rätten, när behov föreligger, förorda offentlig 
försvarare. Vederbörandes ekonomi saknar i detta fall betydelse. Någon rättshjälpsavgift utgår 
inte. Däremot kan den tilltalade bli skyldig att återbetala kostnad för offentlig försvarare. Om 
individen frikänns eller åtalet avvisas eller avskrivs kan denne dock få ersättning av allmänna 
medel för sina kostnader för försvarare, bevisning o dyl. Officersförbundets rättshjälp 
kompletterar samhällets rättshjälp och bygger på förutsättningen att i första hand denna ska 
nyttjas. I regel kan medlemmen få förhandlingsstöd inför beslut om viktigare förändring eller vid 
tvister i frågor som rör förhållandet arbetstagare - arbetsgivare. Den som beviljas rättshjälp enligt 
detta reglemente kan därutöver få ersättning för skäliga och styrkta kostnader som inte bestrids 
på annat sätt. 

2. Rättshjälp 

Officersförbundets rättshjälp utgörs av ekonomiskt bistånd till bestridande av kostnader i 
samband med handläggning i domstol av mål eller ärende, som avser åtgärd eller försummelse i 
tjänsten samt av kostnader i samband med förberedande åtgärder såsom sjöförklaring, 
förundersökning i brottmål o dyl. 

Med kostnader avses främst arvode till ombud, biträde eller försvarare. 

Rättshjälpen kan inte utgå med högre belopp än det som den enskilde kan åläggas betala själv när 
denne nyttjat samhällets rättshjälp. 

Rättshjälpen avser rättslig prövning i första instans. Om särskilda skäl föreligger kan rättshjälp 
utgå även för prövning i överinstans. 

Rättshjälpen utgår som regel endast till den som var aktiv medlem eller studerandemedlem då den 
händelse inträffade som föranlett ansökan om rättshjälp. Om det föreligger synnerliga skäl kan 
rättshjälp utgå även till annan. 

Rättshjälp kan utgå 

• till den som är misstänkt eller åtalad för brott i samband med handling eller underlåtelse i 
tjänsten, 

• till den mot vilken skadeståndstalan riktas för skada som uppkommit genom handling 
eller underlåtelse i tjänsten, 
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• till den som vill föra talan för att vinna fullgörelse i anledning av skada eller förolämpning 
i eller för tjänsten. 

Officersförbundets rättshjälp får dock inte utgå i sådana fall där den sökande begått gärning av 
sådan natur att förbundsstyrelsen bedömer att medlemmarna kan anse det stötande att bevilja 
rättshjälp. Enbart den omständigheten att den sökande kan antas bli fälld till ansvar för brott eller 
åläggas skadeståndsskyldighet utgör dock inget hinder för att bevilja rättshjälp. 

3. Servicehjälp 

För anlitande av juridiskt biträde eller ombud för juridisk rådgivning, i ärende som avser tjänsten 
och som handläggs som förvaltningsärende eller där av annan anledning rättshjälp inte är aktuell, 
kan istället servicehjälp beviljas. Övriga bestämmelser i förbundets rättshjälp ska därvid ha 
motsvarande tillämpning. Förbundsstyrelsen fastställer den högsta summan som får utbetalas i 
servicehjälp för varje enskilt fall. 

4. Ansökan 

Ansökan om rättshjälp eller servicehjälp ska göras skriftligen. Ansökan ska ställas antingen direkt 
till förbundsstyrelsen eller via berörd officersförening. Till ansökan ska fogas de handlingar som 
rör målet eller ärendet. Om officersförening avgivit yttrande i rättshjälpsfrågan ska detta bifogas. 

Rättshjälp avseende mål i vilket sökande väcker talan kan beviljas endast om ansökan om 
rättshjälp gjorts innan sökanden hos rätten ansökt om stämning på motparten. 

5. Beslut 

Förbundsstyrelsen beslutar i ärende om Officersförbundets rättshjälp och servicehjälp. 
Förbundsstyrelsens beslut kan endast överprövas i de former som framgår av bestämmelserna i 
Officersförbundets stadgar om skiljeförfarande. 

  



Proposition nr 8, Officersförbundets Förbundsmöte 2017 

  27 (35) 

Normalstadgar för officersförening 

Inom Officersförbundet 
Fastställda av förbundsmötet 

Stadgarna utgör en minimireglering av föreningens formella verksamhet. Efter komplettering 
med officersföreningens namn och organisationsenhet/er kan stadgarna antas i sin helhet. 

Justeringar och tillägg med hänsyn till lokala förhållanden kan göras. 

Följande bestämmelser är dispositiva, det vill säga kan helt tas bort eller ändras: 

§ 2, 3 mom (hel eller begränsad rösträtt) 6 och 7 mom 

§ 5, 1 mom, 3 mom utom fjärde punktsatsen 

§ 6  

§ 7  

§ 8, 1 mom (antal ledamöter) 

§ 9, 1–4, 7–8, 10 och 12 mom 

§ 10 

§ 11, 6 mom 

De officersföreningar som avser att göra tillägg och förändringar i stadgarna uppmärksammas på 
att ett flertal paragrafer inte är dispositiva, d.v.s. de kan inte tas bort eller inskränkas till sin 
innebörd. Däremot kan dessa paragrafer ändras till högre krav eller för att ännu bättre tillgodose 
medlemmarna. Numreringen av paragraferna behöver inte följa ordningen i normalstadgarna. 

För rikstäckande förening gäller normalstadgarna i tillämpliga delar. 

Stadgar 

för 

 

(Officersföreningens namn) 

antagna/ändrade vid konstituerande möte/årsmöte 20XX -   - 

 

Ort Datum 

 

Ordförande  

 

Sekreterare 
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Innehållsförteckning 

§ 1 Organisationsområde och ändamål 

§ 2 Medlemskap 

§ 3 Ansökan om inträde, utträde och uteslutning 

§ 4 Avgifter 

§ 5 Förvaltning och räkenskaper 

§ 6 Revision 

§ 7 Årsmöte 

§ 8 Valberedning 

§ 9 Föreningsstyrelse 

§ 10 Möten 

§ 11 Beslut och omröstning 

§ 12 Stadgeändring 

§ 13 Arkiv 

§ 14 Föreningens upplösning 

 

§ 1 Organisationsområde och ändamål 

1 mom. 

(Namn på föreningen) är jämlikt förbundsstadgarnas § 12 en underavdelning vid (förband, skola, 
stab eller motsvarande) för medlemmar som tillhör Officersförbundet. 

2 mom. 

Officersföreningen har till uppgift att bedriva förbundets lokala verksamhet genom att 

• utöva medlemmarnas rösträtt vid förbundsmöte och förbundsråd, 

• utöva officersföreningens förhandlingsrätt, 

• ge förbundsstyrelsen underlag i remitterade ärenden, 

• behandla av medlemmarna framförda förslag, 

• i överensstämmelse med förbundets stadgar samt förbundsmötets och föreningsmötets 
beslut, tillvarata medlemmarnas intressen, 

• verka för god medlemsrekrytering och facklig utbildning, 

• informera och förmedla information till medlemmarna i fackliga frågor. 

§ 2 Medlemskap 

(3 mom är dispositivt vad gäller hel eller begränsad rösträtt enligt förbundsstadgarna § 12 mom.5, 
6–7 mom är dispositiva). 

1 mom. 

Officersföreningens medlemmar är jämlikt förbundsstadgarnas 12 § 

• hedersmedlemmar 
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• aktiva medlemmar 

• extra medlemmar 

• passiva medlemmar 

• studerandemedlemmar 

2 mom. Aktiva medlemmar 

• Aktiv medlem registreras som medlem i officersföreningen när medlemmen i sin 
anställning i Försvarsmakten är placerad tillsvidare eller tidsbegränsat placerad vid det 
eller de förband, staber och skolor (motsvarande) som ingår i föreningens 
organisationsområde. 

• Aktiv medlem registreras i officersföreningen vid FM närstående myndighet eller skola 
när medlemmen är anställd eller tidsbegränsat placerad vid skolan, departementet, 
myndigheten eller verket. 

• Aktiv medlem kan ha en tidsbegränsad anställning i FM. 

3 mom. Extra medlemmar 

Aktiv medlem som är tidsbegränsat placerad, under tjänsteresa/förrättning eller har annan 
verksamhetsort än det tjänsteställe där denne är placerad tills vidare, äger rätt att vara extra 
medlem i officersföreningen om medlemmen tjänstgör inom det eller de förband, staber och 
skolor (motsvarande) som ingår i föreningens organisationsområde. 

Aktiv medlem i officersföreningen, som är tidsbegränsat placerad vid annan organisationsenhet 
eller under tjänsteresa/förrättning, äger rätt att kvarstå som extra medlem i officersföreningen 
under motsvarande tidsperiod. 

Studerandemedlem äger rätt att vara extra medlem i officersförening där vederbörande genomför 
officersutbildning. 

Med extra medlemskap följer rätt till förhandlingsstöd samt yttrande- och förslagsrätt i 
officersföreningen. 

Extra medlem, med undantag för studerandemedlem, har hel/begränsad rösträtt. 

4 mom. Passiva medlemmar 

Aktiv medlem i officersförening eller den som tidigare tillhört officersförening eller dess 
föregångare har rätt till passivt medlemskap i officersförening. 
Passiv medlem har yttrande- och förslagsrätt. 

5 mom. Studerandemedlemmar 

Studerandemedlem registreras som medlem i officersföreningen vid skolan efter preliminär eller 
slutlig antagning till utbildning. 

6 mom. Hedersmedlemmar 

Medlem som gjort officersföreningen och dess medlemmar synnerliga tjänster, kan kallas till 
hedersmedlem i (namn på föreningen), genom beslut av årsmöte. 

7 mom. Äldremedlemmar 

Äldremedlemmar finns endast i en förening för pensionerade officerare. 

§ 3 Ansökan om inträde, utträde och uteslutning 

Bestämmelser för inträde, utträde och uteslutning framgår av förbundsstadgarnas 5–7 §. 
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§ 4 Avgifter 

1 mom. 

Medlem erlägger förbundsavgift enligt förbundsmötesbeslut och föreningsavgift enligt 
årsmötesbeslut 

2 mom. 

Förbundsstyrelsen kan besluta om extra uttaxering enligt förbundsstadgarnas 18 § i samband med 
arbetskonflikt 

3 mom. 

Extra uttaxering för föreningens räkning ska ske på sätt som föreskrivs i föreningsstadgarna 
11 § 2 mom. 

§ 5 Förvaltning och räkenskaper 

(1 mom och 3 mom, utom fjärde punktsatsen, är dispositiva) 

1 mom.  

Föreningens verksamhets- och förvaltningsår räknas från 1 januari t.o.m 31 december samma år 

2 mom. 

Föreningsstyrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av föreningens tillgångar 

3 mom.  

I fråga om förvaltning gäller i övrigt 

• kassören, ordföranden eller annan av styrelsen utsedd ledamot, var för sig, tecknar 
föreningens firma, 

• vid varje kvartalsskifte upprättar kassören ekonomisk kvartalsrapport, 

• i anslutning till årsskifte upprättar kassören resultat- och balansräkning, 

• föreningens protokoll och räkenskapsböcker förvaras för all framtid, övriga handlingar i 
tio år, 

• protokoll och räkenskaper ska årligen senast 1 februari vara tillgängliga för revisorerna. 

§ 6 Revision 

(Hela paragrafen är dispositiv) 

1 mom. 

Styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning ska granskas av två revisorer ur föreningen. 
För envar av dessa ska finnas en personlig suppleant. Dessa väljs av årsmötet. 

2 mom.  

Revisor har rätt att ta del av de handlingar som vederbörande önskar 

3 mom. 

Årsrevision ska vara avslutad senast den 15 februari. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och 
överlämnas till styrelsen att ingå i förvaltningsberättelsen. 

§ 7 Årsmöte 

(Hela paragrafen är dispositiv) 
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1 mom. 

Årsmöte genomförs före den 1 mars på dag som styrelsen bestämmer. 

2 mom. 

Kallelse till årsmöte ska ske senast fyra veckor före årsmötesdagen på sätt som styrelsen 
bestämmer. 

3 mom. 

Motioner till årsmötet ska inlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet. 

4 mom. 

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

• årsmötets öppnande 

• mötets stadgeenliga utlysande 

• val av mötesordförande 

• val av mötessekreterare 

• val av två justeringsmän tillika rösträknare 

• styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser 

• revisionsberättelse 

• fastställande av resultat- och balansräkningar 

• ansvarsfrihet för styrelsen 

• fastställande av inriktning, budget och medlemsavgift till föreningen för verksamhetsåret 

• behandling av motioner 

• val av föreningsordförande för ett år 

• val av vice föreningsordförande för ett år 

• val av ordinarie ledamöter för ett år 

• val av personliga suppleanter för ett år 

• val av två revisorer för ett år 

• val av personliga revisorssuppleanter för ett år 

• val av förbundsmötesombud 

• val av personliga suppleanter för förbundsmötesombuden 

• val av ett ombud till förbundsrådet 

• val av suppleant för ombud till förbundsrådet 

• val av valberedning och sammankallande 

• årsmötets avslutande 

§ 8 Valberedning 

(1 mom. är dispositivt – antal ledamöter) 

1 mom. 

Valberedning väljs av årsmötet och består av tre ledamöter, varav en utses till sammankallande. 

2 mom. 

Vid årsmöte ska valberedningen lämna förslag till aktuella val. 
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§ 9 Föreningsstyrelse 

(1 - 4 mom, 7 – 8 mom, 10 mom och 12 mom är dispositiva) 

1 mom. 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och ytterligare tre ledamöter. Styrelsen utser 
inom sig sekreterare, kassör och t ex studieorganisatör. 

2 mom.  

För styrelsens ledamöter, utom för föreningsordföranden, ska för vardera finnas en personlig 
suppleant. 

3 mom. 

Avgår föreningsordföranden under period för vilken denne är vald, inträder vice 
föreningsordföranden som ordförande i föreningen intill nästa årsmöte. 

4 mom. 

Styrelsen väljs av årsmötet för tiden intill nästa årsmöte. Förening kan dock besluta att 
mandattiden för styrelseledamot ska vara två år. 

5 mom. 

Styrelsens uppgift är att leda föreningens verksamhet så att ändamålet enligt 2 § i 
förbundsstadgarna och 1 § i föreningsstadgarna befrämjas. Styrelsen verkställer föreningens 
beslut. 

6 mom. 

Styrelsen har rätt att teckna kollektivavtal för medlemmarna i den ordning förbundsstyrelsen 
delegerat denna rätt. 

7 mom. 

Styrelsen är beslutsmässig då fyra ledamöter är närvarande eller om endast tre ledamöter är 
närvarande och dessa är eniga om beslutet. 

8 mom. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter så kräver. 

9 mom. 

Styrelsen ska avge berättelse till årsmötet över föreningens verksamhet under det gångna 
verksamhetsåret. Redogörelse för förvaltningen av föreningens ekonomiska tillgångar ska ingå i 
berättelsen. 

10 mom. 

Räkenskaper och protokoll ska senast 1 februari finnas tillgängliga för revisorerna. 

11 mom. 

Styrelsens sammansättning meddelas förbundsstyrelsen efter årsmötet samt vid förändringar 
under verksamhetsåret. 

12 mom. 

Representant för studerandemedlemmar eller elever vid skola kan adjungeras till styrelsen. 

§ 10 Möten 

(Hela paragrafen är dispositiv) 
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1 mom. 

Föreningsmöte, utöver årsmöte, hålls minst tre gånger om året samt när styrelsen anser det 
föreligger särskilda skäl. 

2 mom. 

Föreningsmöte hålls även när minst en femtedel av de aktiva medlemmarna så kräver. 

3 mom. 

Kallelse till föreningsmöte och förslag till dagordning meddelas medlemmarna senast sju dagar 
före möte, på det sätt som styrelsen bestämmer. 

4 mom. 

Vid sammanträde med styrelsen eller vid föreningsmöte förs protokoll. 

§ 11 Beslut och omröstning 

(6 mom är dispositivt) 

1 mom. 

Föreningen är beslutsmässig när kallelse till möte har skett enligt bestämmelserna i  
10 § 3 mom eller i tillämpliga fall enligt § 7, 2 mom. 

2 mom. 

Beslut om extra uttaxering för föreningens verksamhet ska fattas vid två på varandra följande 
föreningsmöten. 

3 mom. 

Omröstning sker öppet, om inte sluten omröstning begärs. 

4 mom. 

Vid lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som mötesordföranden biträder. Vid 
personval ska dock lottning förrättas. 

5 mom. 

Vid lika röstetal vid sluten omröstning fälls utslaget genom lottning. 

6 mom. 

Medlem får utöva rösträtt med fullmakt för en frånvarande aktiv medlem, extra medlem eller 
studerandemedlem. Fullmakt ska godkännas av föreningsmötet. 

7 mom.  

Styrelseledamot äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 12 Stadgeändring 

1 mom. 

Årsmöte beslutar om ändring och tillägg till stadgarna, varvid erfordras 2/3 majoritet av 
närvarande röstberättigade medlemmar, inklusive godkända fullmakter. 

2 mom. 

Uppgift om ändringar och tillägg till stadgarna meddelas förbundsstyrelsen. 

§ 13 Arkiv 

Föreningens arkivalier överlämnas till arkiv enligt överenskommelse med förbundsstyrelsen. 
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§ 14 Föreningens upplösning 

1 mom. 

Föreningen kan ej utan förbundsstyrelsens hörande besluta om upplösning.  

2 mom. 

Beslutar föreningen efter hörande av förbundsstyrelsen att upplösa föreningen, ska föreningens 
tillgångar, efter samråd med förbundsstyrelsen, användas för förbundets fortsatta verksamhet. 


