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Stadgar för Officersföreningen för seniormedlemmar  

(OF Senior) 
 

Stadgarna ursprungligen fastställda av OF P (inom Svenska Officersförbundet) 1979. Stadgarna är 

justerade till Officersförbundets normalstadgar från 2020, fastställda vid årsmöte 2021. 

 

 

§ 1  ORGANISATIONSOMRÅDE OCH ÄNDAMÅL  

1 mom. 

Officersföreningen för seniormedlemmar (OF Senior) är en rikstäckande förening för medlemmar 

som tillhör Officersförbundet.  

 

2 mom. 

Föreningen skall för medlemmarna bevaka frågor avseende:  

• pensionsavgångna officerares ställning och inflytande,  

• främjande av försvarsintressen,  

• sociala och kulturella frågor i övrigt.  

samt därutöver 

• delge förbundsledningen de iakttagelser och erfarenheter, som bedöms vara av värde för 

förbundsarbetet,  

• verka för medlemmarnas sammanhållning och samhörighet med förbund och Försvarsmakt.  

 

3 mom. 

Föreningen har till uppgift att bedriva förbundets verksamhet för seniormedlemmar genom att  

• utöva medlemmarnas rösträtt vid förbundsmöte och förbundsråd,  

• ge förbundsstyrelsen underlag i remitterade ärenden,  

• behandla av medlemmar framförda förslag,  

• i överensstämmelse med förbundets stadgar samt förbundsmötes och föreningsmötes beslut, 

tillvarata medlemmarnas intressen. 

 

 

§ 2  MEDLEMSKAP  

1 mom. 

I OF Senior finns jämlikt förbundsstadgarnas 12 § endast 

Hedersmedlemmar 

Seniormedlemmar 

Extra medlemmar 

 

2 mom. Hedersmedlemmar  

Hedersmedlem i Officersförbundet är den som förbundsmötet beslutat ska vara hedersmedlem. 

Medlem som gjort officersföreningen och dess medlemmar synnerliga tjänster, kan kallas till 

hedersmedlem i OF Senior genom beslut av officersförenings årsmöte.  
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3 mom. Seniormedlemmar  

Seniormedlemmar är före detta aktiva- eller passiva medlemmar vilka genom pensionering avslutat 

sin yrkesverksamhet. Seniormedlem har yttrande- och förslagsrätt. I rikstäckande förening för 

seniormedlemmar (OF Senior) har seniormedlem även rösträtt.  

 

4 mom. Extra medlem 

Seniormedlem som ånyo ingår en anställning i FM eller vid FM närstående myndighet ska registreras 

som aktiv medlem i den förening som finns på den plats där tjänstgöringen sker. Medlemmen kan, 

under tiden anställningen pågår, kvarstå som extra medlem.  

 

Extramedlemmar har yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt. 

 

5 mom.  

Med seniormedlemskap följer 

• rätt till medlemskap i OF Senior,  

• rösträtt vid förbundsmöte genom OF Senior, 

• 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. 

 

 

§ 3  INTRÄDE, UTTRÄDE OCH UTESLUTNING  

Inträde i OF Senior erhålls genom registrering hos förbundet som seniormedlem. Uteslutning får ske 

efter beslut av förbundsstyrelsen, enligt sådana grunder som beskrivs i förbundsstadgarnas §§ 5-7. 

Där framgår även regler för utträde. 

 

 

§ 4  AVGIFTER  

1 mom. 

Medlem betalar förbundsavgift och föreningsavgift enligt förbundsmötes- respektive årsmötesbeslut. 

 

2 mom. 

Extra uttaxering för förenings räkning ska ske på sätt som föreskrivs i § 9. 

 

 

§ 5  FÖRVALTNING OCH RÄKENSKAPER  

1 mom. 

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

 

2 mom. 

Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av föreningens tillgångar.  
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3 mom. 

Föreningens firma tecknas av ordförande, kassör och klubbmästare var för sig.  

 

4 mom. 

Föreningens protokoll och räkenskaper (fastställt bokslut) skall förvaras för all framtid, övriga 

handlingar i tio år.  

 

 

§ 6  REVISION  

1 mom. 

Årsmötet väljer två ordinarie revisorer och en suppleant. 

 

2 mom. 

Föreningens räkenskaper skall senast den 1 februari vara tillgängliga för årsrevision. Årsrevision skall 

vara avslutad senast den 15 februari. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till 

styrelsen. 

 

 

§ 7  ÅRSMÖTE  

1 mom. 

Årsmöte ska genomföras varje kalenderår.  

 

2 mom. 

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

Kallelse utsänds elektroniskt minst 30 dagar före mötet.  

 

Om årsmöte informeras också i Officerstidningen. 

 

3 mom. 

Motion till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 1 januari det år årsmötet hålls. 

 

4 mom. 

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:  

• årsmötets öppnande  

• parentation över bortgångna medlemmar  

• årsmötets stadgeenliga utlysande  

• val av mötesordförande och mötessekreterare 

• val av två justeringsmän tillika rösträknare  

• godkännande av fullmakter  

• styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse  

• revisorernas berättelse  
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• fastställande av resultat- och balansräkningar  

• beslut om styrelsens ansvarsfrihet  

• fastställande av budget och medlemsavgift  

• behandling av propositioner samt motioner som ingetts enligt mom 3 ovan. 

• val av föreningens ordförande för ett år 

• val av hälften av övriga styrelseledamöter för två år  

• val av två revisorer och en revisorssuppleant, samtliga på 1 år 

• val av valberedning och sammankallande  

• information från styrelsen och frågor från medlemmarna  

• årsmötets avslutande  

 

 

§ 8  ÖVRIGA MÖTEN 

1 mom. 

Övriga föreningsmöten, eller andra aktiviteter, genomförs när styrelsen finner anledning till detta, 

eller då minst 25 medlemmar gör framställning om det.  

Höstmötet är ett sådant möte. 

 

2 mom. 

Kallelse till sådant möte eller sådan aktivitet sker senast 14 dagar före mötet/aktiviteten på det sätt 

som styrelsen bestämmer.  

 

3 mom. 

Förslag till ärende att tas upp vid övrigt föreningsmöte skall vara styrelsen tillhanda 10 dagar före 

mötet. Protokoll förs vid sådant möte.  

 

4 mom. 

Vid möte väckt nytt ärende skall i regel hänskjutas till styrelsen för beredning, såvida den inte är av 

brådskande natur eller mindre vikt. Sådant ärende bordläggs alltid om minst 1/3 av närvarande 

röstberättigade begär det.  

 

 

§ 9  BESLUT OCH OMRÖSTNING  

1 mom. 

Föreningen är beslutsmässig, med närvarande medlemmar, när kallelse till möte har skett enligt 

bestämmelserna i 7 och 8 §§. 

 

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.  
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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 från en (1) frånvarande medlem. Fullmakt ska godkännas av 

föreningsmöte.  

 

7 mom. 

Styrelseledamot äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

 

§ 10  STYRELSEN  

1 mom. 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.  

Den består av ordförande och 6 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, 

sekreterare, kassör och klubbmästare.  

 

2 mom. 

Ordförande väljs för ett år.  

Styrelsens ledamöter väljs för två år. Varje år väljs halva antalet ledamöter. 

 

3 mom. 

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

ska föras vid styrelsemöte.  

 

4 mom. 

Styrelsen är beslutsmässig när fyra ledamöter är närvarande, eller om endast tre ledamöter är 

närvarande och dessa är eniga om beslutet.  

 

5 mom. 

Styrelsens uppgift är att leda föreningens verksamhet så att ändamålet enligt 2 § i förbundsstadgarna 

och 1 § i dessa stadgar befrämjas. Styrelsen verkställer föreningens beslut.  

 

6 mom. 

Styrelsen skall avge berättelse till årsmötet över föreningens verksamhet under det gångna 

verksamhetsåret. Redogörelse för förvaltningen av föreningens ekonomiska tillgångar skall ingå i 

berättelsen.  

 



 STADGAR Sidan 6 (6) 

 2021 

 

 

7 mom. 

Styrelsens sammansättning meddelas förbundsstyrelsen efter årsmötet samt vid förändringar under 

verksamhetsåret.  

 

 

§ 11  VALBEREDNING 

1 mom. 

Valberedning väljs av årsmötet och skall bestå av tre medlemmar, varav en utses till 

sammankallande.  

 

2 mom. 

Vid årsmöte, och i förekommande fall vid övriga föreningsmöten, skall valberedningen lämna förslag 

till aktuella val. 

 

 

§ 12  STADGEÄNDRING  

1 mom. 

Årsmöte beslutar om ändring och tillägg till stadgarna, varvid erfordras minst 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.  

 

 

§ 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 hanteras efter samråd med förbundsstyrelsen. 

 

 

 

 


