Kriminalvårdens Kamratförening
Stadgar
Stadgarna antagna vid Föreningens första årsmöte i Norrköping 1999-05-29.
Senaste ändring vid årsmötet 2017-05-19.

1 § Föreningens namn
Föreningens namn är Kriminalvårdens Kamratförening.
2 § Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att:
- skapa förutsättningar för före detta kriminalvårdare att hålla kontakt med tidigare
arbetskamrater
- tillvarata före detta kriminalvårdares kunskaper och erfarenheter för att stödja en
positiv utveckling av kriminalvården
- vara en bro mellan verksamma och före detta kriminalvårdare
- vara en politiskt och religiöst obunden förening som värnar om en humanistisk och
solidarisk människosyn.
3 § Medlemskap i föreningen
Medlemmar i Föreningen är före detta kriminalvårdare och verksamma kriminalvårdare som
erlagt medlemsavgift.
4§

Föreningens beslutande organ
1. Föreningens årsmöte
2. Föreningens styrelse
3. Eventuellt arbetsutskott

5 § Årsmöte
Föreningens årsmöte skall hållas under maj månad varje år på tid och plats som styrelsen
beslutar. Kallelse skall vara utsänd eller utannonserad en månad före årsmötet. Extra årsmöte
hålls då styrelsen finner sådant påkallat eller då minst en tredjedel av medlemmarna så begär.
Revisorerna må, om deras granskning ger anledning därtill, med angivande av skäl begära att
styrelsen ska utlysa extra årsmöte. Styrelsen skall inom två veckor efterkomma revisorernas
begäran och kalla till extra årsmöte.
6 § Föreningsmöte
Styrelsen kallar vid behov till föreningsmöte.
7 § Rösträtt, röstning och representation i styrelsen
Till årsmötet skall alla Föreningens medlemmar kallas. Närvarorätt, förslagsrätt och rösträtt
har före detta kriminalvårdare och verksamma kriminalvårdare som erlagt medlemsavgift.
Föreningens styrelse skall ha en sådan sammansättning att f.d. kriminalvårdare skall utgöra en
majoritet av styrelsens ordinarie ledamöter.

8 § Motioner
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar före årsmötet.
9§

Ärenden vid årsmötet
1. Justering av röstlängd (närvarolista)
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av funktionärer vid årsmötet
a) ordförande
b) sekreterare
c) en protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse med resultat och
balansräkning
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
9. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
10. Val av styrelse
a) ordförande för ett år
b) ledamöter med två års mandat, varvid tre väljs under jämna år och
två under ojämna år
Styrelsen utser kassör, sekreterare och firmatecknare inom sig
11. Val av två revisorer och en ersättare för ett år
12. Val av tre ledamöter och en ersättare i valberedningen för ett år varav en
sammankallande
13. Behandling av inkomna motioner
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas

10 § Beslut om stadgeförändringar
Årsmötet beslutar om förändringar i Kamratföreningens stadgar.
11 § Föreningens upphörande
Beslut om upplösande av Föreningen skall biträdas av 2/3-delar av de närvarande
medlemmarna och fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara
ordinarie årsmöte. Föreningens sista möte skall besluta om hur det skall förfaras med
Föreningens tillgångar.

