
 

 

 

Stadgar för 
Jönköpingsflygets Intresseförening 

 

§ 1 

Förening och hemort 

Föreningen Jönköpingsflygets Intresseförening är en ideell förening, som är verksam i Jönköpings 

kommun. 

 

§ 2 

Mål och syfte 

Syftet med Jönköpingsflygets Intresseförening är att verka för bevarandet av Jönköpings 

flyghistoria och dess flygplatser. Detta ska ske genom att samla bilder, artiklar, föremål och 

nedteckna personliga minnen mm. Resultatet ska efterhand publiceras på en hemsida och 

eventuellt i bokform. Vidare ska föreningen anordna sammankomster och resor till 

kulturhistoriska föreningar och medlemmarna ska vara ambassadörer för flygplatsen. 

Föreningen är öppen för alla som accepterar föreningens stadgar. Föreningen skall stödja 

demokratiska värderingar, jämlikhet och jämställdhet.  

 

§ 3 

Oberoende 

Föreningen är religiöst och politiskt oberoende. 

 

§ 4 

Verksamhetsår 

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december. 

 

§ 5  

Rätt till medlemskap har alla som godtagit föreningens stadgar, målsättning och betalar 

medlemsavgift till föreningen. 

Medlem har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt. 

Medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. 

Upphävning av styrelsens beslut eller beslut om uteslutning sker på närmaste 

föreningsstämma. 

Medlemskapet upphör om årsavgiften inte betalats inom föreskriven tid. 



Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. 

 

§ 6 

Medlemsavgift 

Till föreningen erlägger varje medlem den medlemsavgift som beslutas av 

föreningsstämman. Avgiften skall erlägges före den 1 mars årligen. 

 

§ 7 

Styrelsen och dess verksamhet 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse vars ledamöter väljs på 

föreningsstämma. 

Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör, sekreterare samt två eller fyra ledamöter. 

Stämman kan också välja två suppleanter. Styrelsen är behörig när minst fem ledamöter eller 

suppleanter deltar. 

Styrelsen utser vice ordförande och övriga befattningar. 

Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen. 

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar. 

Styrelsen förbereder föreningsstämma, för medlemsmatrikel och bokföring, ansöker om 

bidrag, värvar nya medlemmar samt verkställer de beslut som fattats på föreningsstämma. 

Styrelsen planerar och organiserar medlemsmötet och övrig aktiviteter. 

Kontakten med medlemmarna sker främst genom föreningens hemsida och e-post. 

 

Styrelseledamöter väljs enligt följande: 

Ordförande 1 år. Övriga styrelseledamöter och suppleanter på 2 år. 

 

Ledamöterna väljs växelvis med ett års förskjutning enligt följande schema: 

Jämna år:      Sekreterare, ledamot 1 (+3) och (suppleant 1). 

Ojämna år:    Kassör, ledamot 2 (+4) och (suppleant 2). 

Inom ( ) avser om dessa blivit beslutade av föreningsstämman. 

 

Styrelsen konstituerar sig själv efter föreningsstämma. 

 

Suppleanter får kallelse till styrelsemöten och ersätter ordinarie ledamot vid 

styrelsemöten. 

I övrigt har de yttranderätt vid uppkomna frågor. Avgår ledamot under mandattiden inträder 

suppleant i dennes ställe tills eventuellt fyllnadsval hållit vid föreningsstämma. 

 

Revisorerna granskar föreningens räkenskaper och förvaltning. De väljs på förenings-

stämma. Valbar är person som inte sitter i styrelsen och innehar kunskaper för granskningen. 

Revisor behöver inte vara medlem i föreningen. Revisorerna väljs på ett år. 

 

§ 8 

Valberedning 

Består av två eller tre medlemmar som väljs på föreningsstämma för att lägga förslag på 

personer som skall ingå i nästkommande styrelse, enligt föreskrivna stadgar. En av dessa är 

sammankallande. 

 

 



 

 

 

§ 9 

Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas under första kvartalet varje år. Styrelsen beslutar om 

tid och plats. 

För att vara behörigt utlyst måste föreningens medlemmar meddelas senast två veckor i 

förväg. Meddelande kan ske genom föreningens hemsida, e-post eller genom brev, alternativt 

annonsering i lokalpress. 

 

Vid föreningsstämman ska följande ärenden förekomma: 

 

1. Val av ordförande och anmälan om sekreterare för föreningsstämman. 

2. Val av två justerare. 

3. Val av rösträknare. 

4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar. 

5. Fråga om föreningsstämman är stadgeenligt utlyst. 

6. Fastställande av dagordning. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 

8. Revisorernas berättelse. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

10. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. 

11. Val av årets styrelse. 

12. Val av två revisorer på ett år. 

13. Val av valberedning på ett år, minst tre medlemmar varav en ska vara 

sammankallande. 

14. Årets verksamhetsplan. 

15. Årets budget. 

16. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 

17. Behandling av ärenden (petitioner) som styrelsen förelagt föreningsstämman. 

18. Övriga frågor (motioner) som anmälts till styrelsen senast den 31 januari. 

19. Föreningsstämman avslutas. 

 

§ 10 

Extra föreningsstämma 

Om styrelsen, revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta, kallar 

styrelsen till en extra stämma. På en extra stämma kan endast de ärenden som nämnts i 

kallelsen behandlas. Kallelser sker på samma sätt som vid ordinarie föreningsstämma. 

 

§ 11 

Firmateckning 

Ordförande och kassör var för sig eller i förening tecknar föreningens firma. 

 

§ 12 

Rösträtt 

Endast fullt betalande medlem äger rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten äger endast 

närvarande ur styrelsen rösträtt. 



§ 13 

Röstetal 

Alla frågor som behandlas på föreningsstämman, extra stämma eller styrelsemöte avgörs 

med enkel röstövervikt (majoritet). Nedlagda röster räknas inte. Varje person med rösträtt 

har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

§ 14 

Stadgeändring 

Stadgar kan endast ändras på föreningsstämma. För att vara giltigt måste ändringen antas 

med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring skall ske, måste förslaget delges 

medlemmarna i kallelsen till stämman. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring 

av föreningens stadgar om § 2 mål och syfte, § 14 stadgeändringar och § 15 upplösning kräver 

likalydande beslut på två varandra följande stämmor eller stämma med efterföljande extra 

stämma. Den extra föreningsstämman skall hållas tidigast tre månader efter det årsmöte där 

frågan väckts. 

 

§ 15 

Upplösning 

Förslag (motion eller petition) om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie 

föreningsstämma. 

Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. 

Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna 

upplösningen. 

Vid upplösande av föreningen förfars med dispositioner enligt ägarens beslut. Donerade 

föremål överlämnas till lämplig mottagare enligt styrelsens beslut om donator ej förskrivet 

annat. Övriga tillgånga överförs till lämplig verksamhet. 

 


