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STADGAR 
för 

OFFICERARES IDEELLA STÖDFÖRENING  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 
§ 2 

 
 

 

 
 
 

 
 

Motiv 
Möjliggöra ekonomiskt understöd till familjemedlem. 

 
 
 
 

Nuvarande Lydelse 
Stadgarna är fastställda av årssammanträdet 
2011-04-28 samt extra 
föreningssammanträde 2011-11-03. 

Föreslagen Lydelse 
Stadgarna är fastställda av 
årssammanträdet 2019-03-28. Stadgarna 
gäller från 2020-01-01  
 
 

Nuvarande Lydelse 
Föreningens ändamål är ekonomiskt 
understöd av behövande medlemmar och 
deras efterlevande. Härutöver skall 
föreningen verka för kamratlig samvaro. 
 
Med efterlevande menas änka, änkling, 
sammanboende under äktenskapliga 
förhållanden och underåriga barn. 
 

Föreslagen lydelse 
Föreningens ändamål är ekonomiskt 
understöd av behövande medlemmar, deras  
familjemedlemmar och efterlevande. Med 
efterlevande menas änka, änkling, 
sammanboende och underåriga barn.  
 
Härutöver skall föreningen verka för 
kamratlig samvaro 
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MEDLEMSKAP 
 

§ 3 

 

Motiv 
Anpassa medlemskapet till dagens officerstermonologi utan att göra avkall på grundtanken för 

medlemskap 
 

§ 5 

 
Motiv 

Ordet årssammanträde utbyts till årsmöte. Gäller vid samtliga paragrafer och berörs inte vidare. 

Nuvarande Lydelse 
Medlem i föreningen kan bli: 
 

1. Yrkesofficer i personalkategori OF. 
 

2. Yrkesofficer av 
majors/örlogskaptens eller högre 
tjänstegrad utnämnd före 2009. 

 
3. Pensions- eller förtidsavgången 

yrkesofficer i personalkategori OF 
med minst tio års aktiv tjänst. 

 
I övrigt enligt styrelsens beslut. 
 
 

Föreslagen Lydelse 
Medlem i föreningen kan bli: 
 

1. Yrkesofficer i personalkategori OF, 
med examen från och med 2009. 
 

2. Yrkesofficer av 
majors/örlogskaptens eller högre 
tjänstegrad utnämnd inom den 
tidigare NBO, så kallade nya 
befälsordningen. 

 
3. Officer/regementsofficer enligt 

tidigare befälsordningar, före 1983. 
 

4. Pensions- eller förtidsavgången 
yrkesofficer i personalkategori OF 
med minst tio års aktiv tjänst. 

 
I övrigt enligt styrelsens beslut. 
Medlem bibehåller sitt medlemskap vid 
förändringar i kategori. (Övergång till OR 
eller civil) 
 

Nuvarande Lydelse 
Engångsavgift erläggs för ständigt 
medlemskap. 

Engångsavgiftens storlek bestäms av 
årssammanträdet. 

 

Föreslagen Lydelse 
Engångsavgift erläggs för ständigt 
medlemskap. Avgiftens storlek bestäms av 
årsmötet. 
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§ 6 
 

 
Motiv 

Möjliggöra för medlem att lämna föreningen. 
 

STYRELSE 
 

§ 7 

 
Motiv 

Anpassa till aktuell verklighet 

Nuvarande Lydelse 
Styrelsen kan besluta om uteslutning av 
medlem om vederbörande ej följer 
föreningens stadgar eller motarbetar 
föreningens verksamhet. 

 

Föreslagen Lydelse 
Styrelsen kan besluta om uteslutning av 
medlem om vederbörande ej följer 
föreningens stadgar eller motarbetar 
föreningens verksamhet. 
Medlem kan skriftligen avsäga sig 
medlemskap och utträder därvid ur 
föreningen. 

 

Nuvarande Lydelse 
 

4 Vid beredning av visst ärende äger 
styrelsen adjungera ledamot till 
styrelsen utan rösträtt. 

 
5 Föreningens styrelse har sitt säte i 

Stockholm. 

 

Föreslagen Lydelse 
 

4 Vid beredning av visst ärende kan 
styrelsen adjungera medlem till 
styrelsen utan rösträtt. 

 
5 Föreningens styrelse har sitt säte i 
Stockholms län. 
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§ 8 

 

§ 9 

 
§ 10 

 

FÖRVALTNING 
§ 13 

Nuvarande Lydelse 
 

Om styrelseledamot avgår väljs ny ledamot 
vid nästkommande årssammanträde i 
samma tidscykel som den avgångne haft. 
 

Föreslagen Lydelse 
 

Om styrelseledamot avgår, före 
mandatperiodens slut, väljs ny ledamot vid 
nästkommande årsmöte för samma tidscykel 
som den avgångne haft. 

Nuvarande Lydelse 
 

2. Vid lika röstetal gäller den mening 
som biträds av ordföranden. För 
beslut  i en ekonomisk fråga fordras 
dock att minst fyra ledamöter är ense 
om beslutet.  

 

Föreslagen Lydelse 
 

2. Vid lika röstetal gäller den mening 
som biträds av ordföranden. För 
beslut i större ekonomisk fråga  eller 
fråga av principiell vikt, fordras dock 
att minst fyra ledamöter är ense om 
beslutet.  

 

Föreslagen Lydelse 
 

1. Styrelsen åligger att ansvara för 
förvaltningen av  föreningens fonder 
och övriga tillgångar, sprida 
kännedom om föreningen och verka 
för dess utveckling samt att i övrigt 
genomföra vad stadgarna 
föreskriver. 

 

Nuvarande Lydelse 
 

1. Styrelsen åligger att förvalta 
föreningens fonder och övriga 
tillgångar, sprida kännedom om 
föreningen och verka för dess 
utveckling samt att i övrigt 
genomföra vad stadgarna 
föreskriver. 

 

Föreslagen Lydelse 
 

Handlingar för årsredovisning överlämnas 
senast den 1 februari till revisorerna för 
granskning. 
 

Nuvarande Lydelse 
 

Handlingar för årsredovisning överlämnas 
senast den 15 februari till revisorerna för 
granskning. 
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§ 14 
 

 
 

§ 15 

 

§ 17 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Föreslagen Lydelse 
 

För granskning av styrelsens förvaltning och 
föreningens räkenskaper väljs vid årsmötet 
två revisorer och en suppleant för vardera av 
dem för en tid av ett år. 
 
Revisorerna erhåller arvoden som fastställs 
av årsmötet 
 

Nuvarande Lydelse 
 

För granskning av styrelsens förvaltning och 
föreningens räkenskaper väljs vid 
årssammanträdet två revisorer och en 
suppleant för dem för en tid av ett år. 
 
Revisorerna erhåller arvoden som fastställs 
av årssammanträdet 
 

 

Föreslagen Lydelse 
 

Senast den 15 mars skall revisorerna 
framlägga revisionsberättelse, varvid 
omdöme skall avges rörande förvaltningen 
och ansvarsfrihet för styrelsen till- eller 
avstyrkas. 

 

Nuvarande Lydelse 
 

Senast den 1 mars skall revisorerna 
framlägga revisionsberättelse, varvid 
omdöme skall avges rörande förvaltningen 
och ansvarsfrihet för styrelsen till- eller 
avstyrkas. 

 

Nuvarande Lydelse 
 

Föreningens värde- och säkerhetshandlingar 
skall förvaras i bank. 

 

Föreslagen Lydelse 
 

Föreningens värdehandlingar skall förvaras 
i bank eller i motsvarande 
säkerhetsförvaring 
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§ 19 

 
 

Motiv 
Val av ordförande, ledamöter, revisorer och valberedning kommer nu efter fastställande av budget 

och fastställande av arvode. 
 
 
 
 

Föreslagen Lydelse 
 

Vid årsmötet ska följande ärenden 
behandlas: 
 

- Val av ordförande för mötet.  
- Val av två medlemmar att jämte 

ordförande justera protokollet.  
- Fråga om mötet är beslutsmässigt. 
- Fråga om mötet varit stadgeenligt 

utlyst. 
- Fastställande av dagordning 
- Styrelsens årsredovisning för det 

förflutna året och revisorernas 
berättelse. 

- Fastställande av resultat- och 
balansräkningarna. 

- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
- Fastställande av budget. 
- Fastställande av arvode till styrelsen 

och revisorerna. 
- Val av ordförande och ledamöter 

enligt § 7. 
- Val av revisorer enligt § 14. 
- Val av valberedning om tre 

ledamöter, varav en 
sammankallande, för en tid av ett år. 

- Motion av medlem. Motion skall 
insändas skriftligen och vara 
styrelsen tillhanda senast den 15 
januari. 

- Proposition av styrelsen. Medlem 
som vill yttra sig med anledning av 
proposition skall göra det skriftligen 
och vara styrelsen tillhanda senast 
tio dagar före sammanträdet. 

- Övriga frågor. 
 

Nuvarande Lydelse 
 
Vid årssammanträde skall följande ärenden 
behandlas: 
 

- Val av ordförande för sammanträdet.  
- Val av två medlemmar att jämte 

ordförande justera protokollet.  
- Fråga om sammanträdet är 

beslutsmässigt. 
- Fråga om sammanträdet varit 

stadgeenligt utlyst. 
- Fastställande av dagordning 
- Styrelsens årsredovisning för det 

förflutna året och revisorernas 
berättelse. 

- Fastställande av resultat- och 
balansräkningarna. 

- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
- Val av ordförande och ledamöter 

enligt § 7. 
- Val av revisorer enligt § 14. 
- Val av valberedning om tre 

ledamöter, varav en 
sammankallande, för en tid av ett år. 

- Fastställande av budget. 
- Fastställande av arvode till styrelsen 

och revisorerna. 
- Motion av medlem. Motion skall 

insändas skriftligen och vara 
styrelsen tillhanda senast den 15 
januari. 

- Proposition av styrelsen. Medlem 
som vill yttra sig med anledning av 
proposition skall göra det skriftligen 
och vara styrelsen tillhanda senast 
tio dagar före sammanträdet. 

- Övriga frågor. 
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§ 21 

 
§ 22 

 

 
 

STADGEÄNDRING 
§ 23 

 
 

 

Föreslagen Lydelse 
 

3. Röstning sker öppet. Personval kan på 
medlems begäran genomföras genom sluten 
omröstning. 
 
8. Vid lika röstetal avgörs personval genom 
lottning och i andra frågor gäller den 
mening som biträds av mötesordföranden. 
 

Nuvarande Lydelse 
 

3. Röstning sker öppet. Personval kan på 
medlems begäran genomföras med slutna 
röstsedlar. 
 
8. Vid lika röstetal avgörs personval genom 
lottning och i andra frågor gäller den 
mening som biträds av ordföranden. 
 
 

 
 

 
Föreslagen Lydelse 

 
Kallelse till föreningssammanträde skall ske 
genom skriftligt meddelande till 
medlemmarna senast tjugo dagar före 
sammanträdet. 

 

Nuvarande Lydelse 
 

Kallelse till sammanträde skall ske genom 
skriftligt meddelande till medlemmarna 
senast tjugo dagar före sammanträdet. 
 

Föreslagen Lydelse 
 

1. Förslag till ändring av dessa stadgar 
kan föreslås av styrelsen dock minst 
av fyra styrelsemedlemmar eller 
minst fem föreningsmedlemmar. 

 
2.    Förslaget skall, om det ej väcks av      
styrelsen, inlämnas skriftligen till denna 
senast åtta veckor före det sammanträde, 
där det första gången skall behandlas. 

 

Nuvarande Lydelse 
 

1 Förslag till ändring av dessa stadgar 
kan föreslås av styrelsen eller av 
minst av fem medlemmar 
tillsammans. 

 
2. Förslaget skall, om det ej väcks av 

styrelsen, inlämnas skriftligen till 
denna senast sex veckor före det 
sammanträde, där det första gången 
skall behandlas. 
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§ 24 

 

§ 26 

 
Motiv 

Samma text men olika uppställt. 

 
 

 
 

 
 

 

Föreslagen Lydelse 
 

För att ändra dessa stadgar krävs att 
samtliga röstberättigade vid årsmötet röstar 
för en förändring. Det går också att ändra 
stadgarna om ett beslut fattas vid två på 
varandra följande föreningssammanträden 
varav ett är årsmötet, och vid det 
sammanträde, som sist hålls biträtts av 
minst två tredjedelar av de röstande. 

 

Nuvarande Lydelse 
 

Beslut om ändring av dessa stadgar är inte 
giltigt, med mindre än att samtliga vid 
årssammanträdet närvarande röstberättigade 
medlemmar är ense därom eller att beslutet 
fattas vid två på varandra följande 
föreningssammanträden, därav minst ett 
årssammanträde, och vid det sammanträde, 
som sist hålls biträtts av minst två 
tredjedelar av de röstande. 
 

Föreslagen Lydelse 
 

Skall föreningen upplösas och det finns 
kvarvarande tillgångar skall dessa 
överlämnas till någon förening eller fond 
bildad för understöd av yrkesofficerare i 
personalkategori OF eller deras anhöriga 
enligt § 2 eller till för gynnande av Sveriges 
försvar avsedd förening. 
Såvida inte föreningssammanträde beslutar 
annorlunda eller det strider mot 
bestämmelser i gåvobrev eller donationer. 

 

Nuvarande Lydelse 
 

Skall föreningen upplösas och det finns 
kvarvarande tillgångar skall dessa 
överlämnas till någon förening eller fond 

- bildad för understöd av 
yrkesofficerare i personalkategori 
OF eller deras anhöriga enligt § 2 

- eller till för gynnande av Sveriges 
försvar avsedd förening 

såvida inte föreningssammanträde beslutar 
annorlunda eller det strider mot 
bestämmelser i gåvobrev eller donationer. 
 


