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§ 1.

Förbundets namn är Sverof med bifirma Förbundet Sveriges Reservofficerare. Förbundet har sitt säte i
Stockholm. Förbundet har till uppgift att till gagn för försvaret verka för officersinstitutionens ändamålsenliga utveckling och medlemmarnas fortsatta militära utbildning och verka för sammanhållning
officerare emellan.

§ 2.

Förbundets verksamhet ska bygga på frivilligt engagemang från medlemmarna och vara en organisation som hyllar demokratiska värderingar och arbetsmodeller.
Förbundet är partipolitiskt obundet.

§ 3.

Förbundets territoriella verksamhetsområde omfattar hela landet.
Förbundet samarbetar även internationellt med närbesläktade organisationer.

§ 4.

Förbundet samverkar med myndigheter, Hemvärnet, övriga frivilliga försvarsorganisationer och andra
organisationer, vilkas verksamhet har beröring med förbundets uppgifter och intressen.
För främjandet av förbundets verksamhet må särskilda lokalavdelningar av förbundet bildas. Lokalavdelningarnas stadgar – inklusive tillägg och ändringar av dessa – ska, för att bli gällande, vara godkända
av förbundets styrelse.

§ 5.

Förbundet ska leda och stödja verksamheten inom förbundets territoriella område.
Verksamheten ska, utöver vad som anges i § 1, omfatta försvarsupplysning samt rekrytering och frivillig vidareutbildning av personal inom Försvarsmakten och av personal för krishantering samt insatser till stöd för samhället.

§ 6.

Förbundet ingår i Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Dess grundstadgar är vägledande för förbundet.

§ 7.

Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ.
Förbundsstyrelsen är förbundets verkställande och förvaltande organ.
Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 8.

Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

1

Antagna vid det konstituerande förbundsmötet den 21 oktober 2000, ändrade vid förbundsmötena den 8 april
2006, den 15 mars 2008, den 25 april 2010, 14 april 2013, den 22 mars 2015, den 13 mars 2016 och den 29 mars
2020 samt godkända av Försvarsutbildarna den 2 september 2020.
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§ 9.

Medlemskap i förbundet kan erhållas av person med officersutbildning eller motsvarande eller som
genomgår sådan utbildning. Styrelsen kan besluta om undantag från denna regel.
Medlem som önskar utträda ur förbundet ska anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte erlagt årsavgift under närmast föregående verksamhetsår anses ha lämnat förbundet.
Hedersmedlem eller medlem som enligt tidigare bestämmelser erlagt ständig avgift erlägger ej avgift.
Medlem som sig gjort skyldig till vanhedrande handling eller eljest till uppträdande, som inte är förenligt med medlemskap i förbundet, må av styrelsen uteslutas ur förbundet. Medlemmen skall dessförinnan ha beretts tillfälle att yttra sig i frågan. Förslagsrätt har lokalavdelning och styrelseledamot. För
giltighet av sådant beslut fordras att samtliga vid sammanträdet närvarande ledamöter är eniga om
beslutet. Den uteslutna äger därefter rätt att låta förbundsmötet granska beslutets sakliga grund.

§ 10.

Till hedersledamot i förbundet kan förbundsmötet, på förslag av förbundsstyrelsen, välja den som gjort
synnerligen förtjänstfulla insatser för förbundet.

§ 11.

Förbundsmötet består av:
1.

Delegater från respektive lokalavdelnings område
Antal medlemmar i förbundet inom lokalavdelnings område vid årsskifte
Högst 100
101-300
301-600
601-900
901-1200
1200 eller fler

2.

§ 12.

Antal röstberättigade representanter
vid förbundsmöte
1
2
3
4
5
7

Förbundsmötet kan besluta, för ett år i taget, att annan frivillig försvarsorganisation, Hemvärnet, Försvarsmakten samt länsstyrelse och/eller kommun får utse ombud jämte ersättare att
ingå i mötet. Ombud och ersättare utses av organisationen för viss tid eller tills vidare.

Ordinarie förbundsmöte hålls årligen före utgången av mars månad på tid och plats som förbundets
ordförande beslutar. Meddelande härom utsänds minst två månader före mötet. Meddelande kan ske
med lösbrev, e-post eller genom införande i förbundets tidskrift eller genom att vara tillgänglig på
förbundets hemsida.
Kallelse till förbundsmöte utfärdas minst en månad i förväg åtföljt av fullständig föredragningslista
antingen skriftligen eller genom meddelande i förbundets tidskrift eller genom att vara tillgänglig på
förbundets hemsida. På hemsidans medlemssidor skall styrelsens förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, valberedningens förslag och en orientering om frågor rörande förbundets verksamhet, vilka
skall förekomma på förbundsmötet, vara tillgängliga för medlemmarna.

§ 13.

Extra förbundsmöte hålls om förbundsordföranden eller förbundsstyrelsen beslutar detta eller om minst
en tredjedel av de medlemmar som ingår i förbundet eller om revisorerna begär det.
Extra förbundsmöte ska hållas inom tre månader efter styrelsebeslut eller att framställan inkommit till
styrelsen. Kallelse och föredragningslista utsänds snarast och senast en månad före mötet.
Kallelse sker på samma sätt som kallelse till ordinarie förbundsmöte.

§ 14.

I förbundsmötets överläggningar, men ej i dess beslut, får inbjudna företrädare för Försvarsmakten och
civila enheter deltaga. Mötet kan adjungera ytterligare personer med yttrande- och förslagsrätt.

§ 15.

Ordförande vid förbundsmötet är förbundsordföranden och vid förfall för denne vice förbundsordföranden. Är båda dessa förhindrade att närvara utser mötet annan att leda förhandlingarna.
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§ 16.

Vid förbundsmöte får beslut fattas endast i de ärenden som upptagits på föredragningslistan.
Rätt att avge förslag till förbundsmöte har förbundsstyrelsen, lokalavdelning och medlem som ingår i
förbundet. Motion från medlem ska vara förbundsstyrelsen tillhanda för yttrande senast fem veckor
före förbundsmötet.
Förslagsrätt vad avser val av funktionärer tillkommer, förutom valberedningen, förbundsstyrelsen, lokalavdelning och medlem som ingår i förbundet. Sådana förslag skall vara förbundet tillhanda senast
fem veckor före förbundsmötet eller, vid extra möte där val avses hållas, senaste tio dagar efter att
kallelse till sådant utgått.
Stämman kan besluta om överläggning, men ej besluta, i fråga som inte upptagits på föredragningslistan.
Vid extra förbundsmöte får beslut fattas endast i de ärenden som föranlett hållande av mötet.

§ 17.

Vid ordinarie förbundsmöte ska minst följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

Val av ordförande vid mötet, om detta behövs
Val av mötessekreterare.
Val av två justeringsmän
Fråga om mötet blivit behörigen kallat
Fastställande av röstlängd.
Eventuell adjungering av ytterligare deltagare med yttrande- och förslagsrätt
Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkningar
Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Förslag som väckts av förbundsstyrelsen eller av en medlem som ingår i förbundet eller av
lokalavdelning.
Fastställande av arvoden, ur såväl egna medel som statliga medel, till förbundsstyrelsen, att
fördelas efter styrelsens beslut
Fastställande dels av summarisk budget för förbundet att gälla till huvudsaklig efterrättelse
under innevarande verksamhetsår, dels inriktningsbudget för året därefter
Fastställande av avgift till förbundet för nästa verksamhetsår
Val av styrelse för tiden till och med ordinarie förbundsmöte under andra kalenderåret efter
valet av:
a. förbundsordförande, väljes jämna årtal
b. vice förbundsordförande, väljes udda årtal
c. förbundssekreterare, väljes eller adjungeras jämna årtal
d. förbundskassör, väljes eller adjungeras udda årtal
e. val av 2 – 5 ordinarie ledamöter, väljes jämna årtal
f. val av 2 – 5 ordinarie ledamöter, väljes udda årtal
Val för tiden till och med nästa ordinarie förbundsmöte av 1 – 2 två revisorer, varav en ska
vara godkänd eller auktoriserad, jämte 1 - 2 ersättare, varav en ska vara godkänd eller auktoriserad.
Eventuella kompletteringsval
Val för tiden till och med nästa ordinarie förbundsmöte av ordförande och övriga ledamöter i
valberedningen
Val för tiden tom nästa ordinarie förbundsmöte av ombud jämte ersättare till riksstämman
enligt bestämmelser i Svenska Försvarsutbildningsförbundets grundstadgar.
Val för tiden till och med nästa ordinarie förbundsmöte av ledamöter till honnörskommittén
Val för en period av två år av delegationsansvarig (Head of Delegation) till The Interallied
Confederation of Reserve Officers (CIOR).

§ 18.

Protokoll ska föras vid förbundsmötet. Protokollet justeras av ordföranden vid mötet och av justeringsmännen.

§ 19.

Förbundsmötet är beslutsmässig med det antal röstberättigade delegater enligt § 11 som infunnit sig.
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Enbart medlem äger utöva rösträtt.
§ 20.

Röstning sker öppet. Val sker dock med slutna sedlar om någon begär det.
Varje delegat enligt § 11, punkt 1, har en röst. Ombud enligt § 11, punkt 2, har yttrande- och förslagsrätt.
Ledamot av förbundsstyrelsen äger inte rätt att deltaga i val av revisorer och ersättare för dessa eller i
omröstning om resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet för styrelsen.
Förbundsmötets beslut fattas med enkel röstövervikt. Beslut om ändring av dessa stadgar eller förbundets upplösning fordrar dock bifall från två tredjedelar av de vid mötet närvarande röstberättigade.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val med sluten omröstning då
lottning sker.
Röstning med fullmakt är inte tillåten.

§ 21.

Valberedningen arbetar enligt riktlinjer som beslutas av förbundsmötet.
Valberedningen sammanträder på kallelse av dess ordförande och är beslutsmässig om minst två ledamöter är närvarande.
Valberedningen ska senast fem veckor före ordinarie förbundsmöte till styrelsen överlämna förslag till
val enligt § 17 punkterna 15-17 samt 19-21. Förslaget utsänds med föredragningslistan. Vidare ska
valberedningen kunna lämna förslag till funktionärer vid stämman.
Valberedningen ska kallas till förbundsmötet.

§ 22.

Honnörskommittén arbetar enligt reglemente som beslutas av förbundsmötet och riktlinjer som beslutas av förbundsstyrelsen.

§ 23.

Delegationsansvarig i The Interallied Confederation of Reserve Officers arbetar enligt riktlinjer som
beslutas av för förbundsstyrelsen.

§ 24.

Förbundsstyrelsen består av valda ledamöter enligt § 17.
Ledamot i styrelsen ska vara myndig, ej i konkurs och ej underkastad näringsförbud eller ställd under
förvaltare.

§ 25.

Styrelsen kan adjungera de personer som den finner lämpligt.
Därvid bör styrelsen tillsätta utbildningsofficer och lokalavdelningsansvarig, vilka, om de ej ingår i
styrelsen, kan adjungeras till styrelsen.

§ 26.

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden och ska ha minst fyra sammanträden per år. Kallelse utsänds med e-post eller lösbrev minst två veckor före sammanträdet.

§ 27.

Förbundsstyrelsen åligger att
1.
2.
3.
4.
5.
6.

verka för utveckling och förbättring av förbundets verksamhet
verka för samordning av den frivilliga totalförsvarsverksamheten
verkställa förbundsmötets beslut
besluta i frågor som inte enligt dessa stadgar ska föreläggas förbundsmötet
bereda ärenden som ska behandlas av förbundsmötet
planlägga verksamheten och medverka vid dess genomförande i samverkan med Försvarsmakten, länsstyrelse och/eller kommun
7. följa och stödja lokal verksamhet
8. bemyndiga firmatecknare för förbundet
9. förvalta förbundets egna medel
10. handha och ansvara för tilldelade statsmedel enligt meddelade föreskrifter
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11. avge verksamhetsberättelse och årsbokslut
12. föreslå ordinarie förbundsmöte summarisk budget för förbundet, att gälla till huvudsaklig efterrättelse under nästa verksamhetsår
13. utse funktionärer, arbetsgrupper samt representanter i andra organisationer
14. i rättsliga sammanhang själv eller genom ombud företräda förbundet.
§ 28.

Protokoll ska föras vid förbundsstyrelsens möten. Protokollet justeras av den som varit ordförande vid
sammanträdet och av en av styrelsen utsedd justeringsman.

§ 29.

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig om fler än hälften av ledamöterna enligt § 22 är närvarande.

§ 30.

Varje ledamot enligt § 22 har en röst. Beslut fattas med enkel röstövervikt.
Den som adjungerats har yttrande- och förslagsrätt i alla frågor.
Röstning sker öppet. Val sker dock med slutna sedlar om någon begär det.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val med sluten omröstning då
lottning sker.

§ 31.

Inom förbundsstyrelsen får ett arbetsutskott finnas.

§ 32.

Finns arbetsutskott ska särskild instruktion för detta finnas.

§ 33.

Förbundssekreteraren eller kanslichefen, då sådan utsetts, åligger att
1.
2.
3.

förestå förbundets expedition (kansli)
bereda ärenden som ska föreläggas förbundsstyrelsen eller arbetsutskottet
handlägga löpande ärenden.

§ 34.

Förbundets tillgångar ska enligt förbundsstyrelsens bestämmande förvaltas på ett omsorgsfullt och betryggande sätt.

§ 35.

Förbundsstyrelsens förvaltning ska för varje verksamhetsår granskas av revisorerna.
För granskning ska räkenskaperna och förbundsstyrelsens protokoll för det gångna verksamhetsåret
vara revisorerna tillhanda senast den 31 januari. Styrelsen ska löpande informera revisorerna om verksamheten.
Revisionen ska ske enligt god revisionssed. Revision ska omfatta såväl räkenskaper som styrelsens
förvaltning.
Revisorerna ska senast två veckor före ordinarie förbundsmöte till styrelsen överlämna berättelse över
årsrevision. Berättelsen skall snarast efter avlämnandet publiceras på förbundets hemsidas medlemssidor.
Om ansvarsfrihet inte beviljats förbundsstyrelsen och talan å förvaltningen för det verksamhetsår redovisningen omfattar inte skett inom sex månader efter det redovisningshandlingar och revisionsberättelse lämnats på förbundsmötet, ska ansvarsfrihet anses beviljad.

§ 36.

Förslag om ändring av dessa stadgar ska underställas ordinarie förbundsmöte.
Beslut om stadgeändring är giltigt om minst två tredjedelar av de vid förbundsmötet närvarande röstberättigade är eniga om beslutet.
Beslutet träder i kraft sedan det godkänts av Överstyrelsen eller omgående efter det att förbundet lämnat Svenska Försvarsutbildningsförbundet.

§ 37.

Förslag om att förbundet ska lämna Svenska Försvarsutbildningsförbundet ska underställas förbundsmöte.
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Beslut om att lämna Svenska Försvarsutbildningsförbundet är giltigt om minst två tredjedelar av de
närvarande röstberättigade vid två med minst två månaders mellanrum på varandra följande förbundsmöten, varav ett ordinarie, är eniga om beslutet.
§ 38.

Förslag om upplösning av förbundet ska underställas förbundsmöte.
Beslut om upplösning är giltigt om minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade vid två med
minst två månaders mellanrum på varandra följande förbundsmöten, varav ett ordinarie, är eniga om
beslutet.
Vid upplösning av förbundet tillfaller dess tillgångar Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Skulle
Svenska Försvarsutbildningsförbundet ha upplösts tidigare eller det möte där förbundets upplösning
slutligt beslutas bestämmer annorlunda ska tillgångarna användas för främjandet av landets försvar.
Sättet härför bestäms vid det förbundsmöte där förbundets upplösning definitivt beslutas.

__________
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