
 
   

 

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) 
§ 5, 1 mom, 3 mom utom fjärde punktsatsen 
§ 6  
§ 7, 2 – 4 mom  
§ 8, 1 mom (antal ledamöter) 
§ 9, 1 – 4, 7 – 8, 10 och 12 mom 
§ 10 
§ 11, 1 och 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 
  
 
 



 
   

 

 
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). 
 
1 mom. 

Officersföreningens medlemmar är jämlikt förbundsstadgarnas 12 § 

• hedersmedlemmar 

• aktiva medlemmar 

• extra medlemmar 

• passiva medlemmar 



 
   

 

• seniormedlemmar 

• 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 Försvarsmakten 
närstående myndighet eller skola när medlemmen är anställd eller 
tidsbegränsat placerad vid myndigheten 

• Aktiv medlem kan ha en tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning. 
Anställningen kan omfatta kontinuerlig- eller tidvis tjänstgöring. 

 
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 

Passiv medlem är den som tidigare varit aktiv medlem i officersförening och 
som har lämnat sin anställning i Försvarsmakten eller Försvarsmakten 
närstående myndighet.  Även den som tidigare tillhört annan officersförening 
eller dess föregångare som passiv medlem 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. Studerandemedlem kan 
överföras till sin förening när placeringsinriktning delgivits. Studerandemedlem 
har yttrande- och förslagsrätt. 
 



 
   

 

 
6 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 (namn på 
föreningen), genom beslut av officersförenings årsmöte. 
 
7 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 har seniormedlem 
även rösträtt. 
 

 

§ 3 Ansökan om inträde, utträde och uteslutning 

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

§ 4 Avgifter 

1 mom. 

Medlem erlägger förbundsavgift enligt förbundsmötesbeslut och 
föreningsavgift enligt årsmötesbeslut. 
 
2 mom. 

Förbundsstyrelsen kan besluta om extra uttaxering enligt förbundsstadgarnas 
19 § 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 

(2 – 4 mom är dispositiva) 
1 mom. 

Årsmöte ska genomföras varje kalenderår.  
 
2 mom. 

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

§ 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) 
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 

(1 och 6 mom är dispositiva) 
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, hedersmedlem eller för seniormedlem i en rikstäckande förening för 
seniormedlemmar. 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. 
 
 

§ 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. 
 


