
  Sida 1 (9) 

                                                                                                                                                        

   2019-01-01    

                  

  STADGAR FÖR FLYGVAPENFRIVILLIGAS RIKSFÖRBUND 
 

Styrelsens säte: Stockholm 

Organisationsnummer: 802009–3541 

 

Stadgarna antogs av Riksförbundsstämman 2018 samt fastställdes att gälla fr.o.m. den 1 januari 

2019. 

 

1         UPPGIFT 

 
1.1 Flygvapenfrivilligas Riksförbund, FVRF, är en frivillig försvarsorganisation för såväl män 

som kvinnor enligt förordningen om frivillig försvarsverksamhet – vars verksamhet skall 

tjäna Försvarsmakten och samhällets övriga krisberedskap. Det omfattar bl.a. 

försvarsupplysning samt rekrytering och utbildning av frivillig försvarsorganisations 

personal och ungdom. Riksförbundet är sammanhållande av Flygvapenfrivilligas regioner 

och specialistförbund med förkortningarna FVRF-S, FVRF-Ö, FVRF-V, FVRF-M, FVRF-N 

och FVRF-Mf. Flygvapenfrivilligas förkortning är FVRF. 

 

1.2 Flygvapenfrivilliga har till särskild uppgift: 

 

1.2.1 Att ge frivillig försvarsorganisations personal, placerade samt tjänstgörande inom 

Flygvapnets och Luftstridskrafternas krigsförband samt grundorganisation, utbildning till 

och i sin befattning samt uppgift.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.2.2 Att ge frivillig försvarsorganisations personal, placerade i Hemvärnets förband, utbildning 

till och i sin befattning samt uppgift. 

 

1.2.3 Att ge frivillig försvarsorganisations personal, utbildning för att kunna utgöra en 

förstärkningsresurs för samhällets krisberedskap. 

 

1.2.4 Att ge personal tillhörande andra frivilliga försvarsorganisationer, eller motsvarande, 

utbildning i sin befattning och uppgift. 

 

1.2.5 Att främja intresset för och kunskaper om Flygvapenfrivilliga, Flygvapnet och övriga 

Försvarsmakten.  

 

1.3 Flygvapenfrivilliga är partipolitiskt och religiös obundet och följer Försvarsmaktens 

värdegrund. 

 

1.4 Flygvapenfrivilliga samverkar främst med förband och skolor inom Flygvapnet. I övrigt sker 

samverkan med Försvarsmakten, andra frivilliga försvarsorganisationer och andra 

organisationer vilkas verksamhet har beröring med Flygvapenfrivilligas uppgifter. 

 

 2 ORGANISATION 
 

 2.1 Flygvapenfrivilliga är en sammanslutning av inom riket verkande Flygvapenfrivilliga 

regioner med tillhörande underenheter samt specialistförbund. 

 

 2.2 Flygvapenfrivilliga ingår i de centrala frivilligorganisationernas kontaktnät för  

             samverkan, FOS. 
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2.3 Flygvapenfrivilligas högsta instans är Riksförbundsstämman, och  

             Riksförbundsstyrelsen är dess verkställande och förvaltande instans.                                                                                                         

                                                                                                                                      

2.4 Flygvapenfrivilliga indelas i Regioner vars territoriella gränser fastställs av 

Riksförbundsstyrelsen. 

 

2.5 Inom Regionerna skall organiseras ungdomsavdelning för medlemmar   

från det kalenderår som ungdomen fyller 15 till och det kalenderår som ungdomen fyller 18 

år samt för unga vuxna från det kalenderår de fyller 18 år till det kalenderår de fyller 20 år. 

    

2.6 För att sammanhålla och utveckla av Försvarsmakten särskilt efterfrågade kompetenser och 

individer får Riksförbundsstyrelsen besluta om att organisera specialistförbund oberoende av 

regiongränser. 

 

2.7 Specialistförbund skall på samma sätt som regioner upprätta stadgar som skall godkännas av 

Riksförbundsstyrelsen. 

 

2.8 Flygvapenfrivilligas verksamhetsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 

 december (=kalenderår). 

 

2.9 För att sammanhålla och utveckla ungdomsfrågorna organiseras ett ungdomsråd. 

Ungdomsrådet organiseras under generalsekreteraren. Ungdomsrådet består av minst en 

ungdom och en utbildningsledare ungdom (motsvarande) per region och möts på 

generalsekreterarens kallelse. Detta skall ske minst en gång per år.  

  

2.9.1   Respektive region utser sina ungdomsrepresentanter. 

 

2.9.2   Ungdomsrådets diskussioner och beslut ska sammanställas i ett protokoll av 

 generalsekreteraren och delges Riksförbundsstyrelsen. 

 

2.9.3   Ungdomsråd som hålls före Riksförbundsstämma ska inom sig välja två ungdomsledamöter 

           att ingå i Riksförbundsstyrelsen enligt 4.22.19 och 6.2.4. 

 

3         MEDLEMSKAP 

 

3.1 Region och specialistförbund som önskar ansluta sig till Riksförbundet gör skriftlig  

             ansökan därom till Riksförbundsstyrelsen. Till ansökan bifogas de egna stadgarna. 

 

3.2 Region och specialistförbund skall årligen till Riksförbundets egna medel erlägga den   

             avgift som stämman beslutar enligt 4.22.10. 

 

3.3 Region och specialistförbund som önskar utträde ur Riksförbundet gör skriftlig  

             ansökan därom till Riksförbundsstyrelsen. 

 

3.4 Region och specialistförbund, som bryter mot dessa stadgar eller med stöd av dessa  

             stadgar fastställda bestämmelser eller fattade beslut, kan uteslutas ur Riksförbundet.   

             Sådant beslut fattas av stämman efter förslag från Riksförbundsstyrelsen. 

 

3.5        Region eller Specialistförbund som utesluts ur Riksförbundet är skyldiga att erlägga av 

             stämman fastställda avgifter för löpande verksamhetsår samt redovisa medel som erhållits 

             från kansliet. 
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3.6        Genom att person betalar in medlemsavgift till region, förbund eller Riksförbund accepterar 

             personen att Flygvapenfrivilliga behandlar, lagrar och delger personuppgifter om  

             medlemmen enligt bestämmelser i Dataskyddsförordningen (GDPR) 

 

 

4 RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA   
 

4.1 Riksförbundsstämman har följande sammansättning: 

 

4.1.1     Riksförbundets ordförande är självskriven ledamot, 

 

4.1.2 Riksförbundsstämma skall, utöver Riksförbundets ordförande, bestå av totalt 20 ledamöter 

från regioner och förbund med högst lika många suppleanter. Antalet ledamöter per 

region/förbund skall utgöras av regionens/förbundets proportionella andel av det totala 

antalet registrerade medlemmar i FVRF den 1 april stämmoåret. Varje region och förbund 

skall ha minst en ledamot. 

   

4.2 Ledamöter och suppleanter enligt 4.1.1 - 4.1.2 skall vara myndiga svenska medborgare och 

bör vara aktivt verksamma i region eller specialistförbund.  

 

4.3 Till ledamot eller suppleant i Riksförbundsstämman får inte väljas ledamot i 

Riksförbundsstyrelsen eller Flygvapenfrivilligas revisor eller revisorssuppleant. 

 

4.4 Uppgift om ledamöters och suppleanters namn och adress sänds snarast efter val till 

Flygvapenfrivilligas kansli, dock senast före maj månads utgång. 

 

4.5 Vid förfall för ledamot kallas suppleant i dennes ställe genom berörd Regions eller 

Specialistförbunds försorg. 

 

4.6 Ordinarie Riksförbundsstämma sammanträder vartannat år före utgången av oktober månad 

på tid och ort, som Riksförbundets ordförande i samråd med Riksförbundsstyrelsen 

bestämmer. 

 

4.7 Ordförande i Riksförbundsstämman är riksförbundets ordförande. Vid förfall för denne utser 

stämman annan än i 4.3 nämnd person att leda förhandlingarna. 

 

4.8 Skriftlig kallelse utfärdas och utsänds av Riksförbundets ordförande senast åtta veckor före 

Riksförbundsstämman.  

 

4.9 Föredragningslista fastställs av Riksförbundets ordförande och tillställs Regionernas och 

stämmans ledamöter senast fyra veckor före stämman. Samtidigt utsänds styrelsens 

verksamhetsberättelse för de senaste två verksamhetsåren, avskrift av inkomna motioner, 

styrelsens propositioner och riksförbundsordförandens och valberedningens förslag till val 

enligt 4.22.14 – 4.22.18 samt ungdomsrådets förslag till val enligt 4.22.19. Valberedningens 

och ungdomsrådets förslag skall vara riksförbundsordföranden tillhanda senast sex veckor 

före stämman. 

 

4.10 Extra Riksförbundsstämma hålls när Riksförbundets ordförande eller Riksförbundsstyrelsen 

så finner erforderligt eller när framställan därom inkommer från minst en tredjedel av 

Regionerna. 
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4.11 Skriftlig kallelse och föredragningslista utsänds snarast och senast en vecka före extra 

Riksförbundsstämma. 

 

4.12 Riksförbundsstämma får endast besluta i ärenden upptagna på föredragningslistan. Om 

stämman beslutar så, får överläggning ske i annan fråga. 

 

4.13 Röstning sker öppet. Val sker genom sluten omröstning om någon ledamot begär votering. 

 

4.14 Varje ledamot enligt 4.1.2 har en röst. 

 

4.15 Röstning med fullmakt är inte tillåtet. 

 

4.16 Riksförbundsstämmans beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller 

ordförandens mening utom vid val, då frågan avgörs genom lottning. 

 

4.17 För ändring av Flygvapenfrivilligas stadgar eller uteslutning av region eller 

specialistförbund erfordras för giltigt beslut två tredjedelar av rösterna. 

 

4.18 För beslut om upplösning av Riksförbundet erfordras två tredjedelar av rösterna av de 

närvarande vid två på varandra följande riksförbundsstämmor varav en ordinarie. 

 

4.19 Riksförbundsstämman är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna enligt 4.1.2 är 

närvarande. 

 

4.20 Vid Riksförbundsstämman skall föras protokoll, som skall justeras av den som varit 

ordförande vid stämman samt av de två enligt 4.22.3 valda justeringsmännen. 

 

4.21 I riksförbundsstämmans förhandlingar, men inte i dess beslut, får delta: 

 

4.21.1 Riksförbundsstyrelsens ledamöter och adjungerade ledamöter, 

 

4.21.2 Medlemmar i Flygvapenfrivilligas regioner och specialistförbund, 

 

4.21.3 Av Riksförbundsstyrelsen beslutade inbjudna från: Försvarsmakten, med Flygvapenfrivilliga 

samarbetande frivilliga försvarsorganisationer samt andra för verksamhetens genomförande 

viktiga personer, organisationer och myndigheter, 

 

4.21.4 Riksförbundets revisor för egna medel. 

 

4.22 Vid ordinarie Riksförbundsstämma skall förekomma: 

 

4.22.1 Val av ordförande om riksförbundets ordförande är frånvarande, 

 

4.22.2 Generalsekreteraren är sekreterare vid stämman, 

 

4.22.3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med stämmans ordförande 

skall justera stämmans protokoll. Justeringsmännen skall vara ledamöter i stämman enligt 

4.1.2. 

 

4.22.4 Justering av röstlängden och fråga om stämman är beslutsmässig, 

 

4.22.5 Fråga om stämman blivit behörigen kallad, 
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4.22.6 Riksförbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för de två senaste verksamhetsåren, 

 

4.22.7 Revisor avger revisionsberättelse för de två senaste verksamhetsåren, 

 

4.22.8 Fastställande av balansräkning och resultaträkning, 

 

4.22.9 Fråga om ansvarsfrihet för Riksförbundsstyrelsen, 

 

4.22.10 Beslut om avgifter till riksförbundet för de kommande tre verksamhetsåren, 

 

4.22.11 Beslut om budget för egna medel för de kommande två verksamhetsåren, 

 

4.22.12 Ärenden som i behörig ordning väckts av Riksförbundsstyrelsen, 

 

4.22.13 Ärenden som i behörig ordning väckts av ansluten region eller specialistförbund, 

 

4.22.14 Val för de kommande två verksamhetsåren av ordförande i Riksförbundet, 

 

4.22.15 Val för de kommande två verksamhetsåren av en revisor och en suppleant för egna medel, 

 

4.22.16 Val för de kommande två verksamhetsåren av ordförande i Riksförbundsstyrelsen, 

 

4.22.17 Val för de kommande två verksamhetsåren av kassaförvaltare för Riksförbundets egna 

medel, tillika ingående som ledamot i Riksförbundsstyrelsen, 

 

4.22.18 Val för de kommande två verksamhetsåren av högst sex ledamöter, att ingå i 

Riksförbundsstyrelsen. 

 

4.22.19 Val för de kommande två verksamhetsåren av två ungdomsledamöter, tidigare valda på 

ungdomsrådet, att ingå i Riksförbundsstyrelsen enligt 6.2.4, 

 

4.22.20 Val för de kommande två verksamhetsåren av valberedning enligt 5.2. 

 

4.22.21 Personer som föreslås för val enligt 4.22.14 – 4.22.20 ska vara myndiga svenska 

medborgare. 

 

4.23 Region och specialistförbund som önskar få ärende framlagt på ordinarie 

 riksförbundsstämma, skall senast den 1 maj lämna motion därom till Riksförbundet.              

Riksförbundsstyrelsen skall avge yttrande i ärendet före stämman. 

 

4.24 På förslag av Riksförbundsstyrelsen kan ordinarie riksförbundsstämma utse                

hedersledamot i Riksförbundet. 

 

 

5  VALBEREDNING 
 

5.1 Valberedning består av ordförande och två övriga ledamöter.  

 

5.2 Ordförande i valberedningen och valberedningens övriga ledamöter väljs av 

            Riksförbundsstämman efter förslag av Riksförbundets ordförande. 

 

5.3 Valberedningen arbetar efter riktlinjer som beslutas av Riksförbundsstämman. 
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5.4 Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig om 

ordföranden och minst en ledamot är närvarande. 

 

5.5 Vid valberedningens sammanträden skall föras protokoll.  

 

5.6 Valberedningen skall kallas till Riksförbundsstämman.  

  

5.7 Valberedningen skall till Riksförbundsstämman avge förslag till val, som  

            enligt 4.22.14 – 4.22.18 skall förekomma vid stämman. Sådant förslag skall  

            insändas till Riksförbundets ordförande senast sex veckor före stämman. 

                                                                                                                            
 

6.        RIKSFÖRBUNDSSTYRELSEN 

 

6.1 Riksförbundsstyrelsen är riksförbundets verkställande och förvaltande organ. 

 

6.2 Riksförbundsstyrelsen består av: 

 

6.2.1 Ordförande vald enligt 4.22.14, 

 

6.2.2 Kassaförvaltare vald enligt 4.22.17 

 

6.2.3 Högst sex ledamöter, valda enligt 4.22.18  

 

6.2.4 Två ungdomsledamöter valda enligt 4.22.19. 

 

6.2.5 Riksförbundsstyrelsen får till sig adjungera Riksförbundets ordförande, Generalsekreterare, 

kontaktpersoner från Försvarsmakten, personal från kansliet samt vid behov andra enskilda 

personer. Adjungerade har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 

 

6.3 Ledamöter skall vara myndiga svenska medborgare. 

 

6.4 Riksförbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. 

 

6.5 Riksförbundsstyrelsen kan inom sig utse ett Arbetsutskott som arbetar efter särskild 

instruktion. 

 

6.6 Riksförbundsstyrelsen får under sig organisera ett kansli. Riksförbundsstyrelsen anställer 

generalsekreterare som chef för kansliet. Övrig personal anställs av generalsekreteraren efter 

bemyndigande av styrelsen. 

 

6.7 Styrelsen ansvarar för löneförhandlingar/lönesättning för generalsekreteraren. 

Generalsekreteraren genomför löneförhandling/lönesättning för övriga anställda. 

 

6.8 Riksförbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst tre gånger årligen. 

Till sammanträdena kallas såväl ledamöter som FM kontaktpersoner. 

 

6.9 Om minst halva antalet av Riksförbundsstyrelsen så begär, är ordföranden skyldig att 

sammankalla styrelsen. 

 

6.10 Vid sammanträde med Riksförbundsstyrelsen skall protokoll föras, vilket skall godkännas 

och justeras senast sex veckor efter sammanträdet. De beslut som måste träda i kraft innan 

dess, justeras direkt vid mötet. 
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6.11 Justerat protokoll skall senast sex veckor efter sammanträdet delges samtliga 

styrelseledamöter, Regioner, Specialistförbund, Riksförbundets ordförande samt revisorn. 

 

6.12 Riksförbundets ordförande har rätt att närvara vid, samt skall underrättas om, 

Riksförbundsstyrelsens sammanträden. 

                                                                                                                                               

6.13 Riksförbundsstyrelsen är beslutsmässig om den kallats senast två veckor före  

            sammanträdet och mer än hälften av styrelsen enligt 6.2.1 – 6.2.4 är närvarande. 

 

6.14 Ledamot av Riksförbundsstyrelsen får inte delta i handläggning av fråga mellan 

Flygvapenfrivilliga och honom/henne själv eller tredje man om han/hon har ett             

väsentligt intresse i frågan. 

 

 6.15 Röstning sker öppet. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening 

ordföranden företräder. 

 

 6.16 Riksförbundsstyrelsen skall: 

 

 6.16.1 Verka för Flygvapenfrivilliga enligt dess stadgar, 

 

 6.16.2 Verkställa Riksförbundsstämmans beslut, 

 

 6.16.3 Besluta i sådana frågor som inte enligt dess stadgar skall avgöras av 

             Riksförbundsstämman, 

 

 6.16.4 Följa och stödja regionernas och specialistförbundens verksamhet, 

                                                 

 6.16.5 Lämna erforderliga uppdragsförslag samt redovisningar till uppdragsgivare, såsom 

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

 

 6.16.6 Handha tilldelade statsmedel enligt gällande föreskrifter, 

 

 6.16.7 Utse revisor för statliga medel, 

 

 6.16.8 Förvalta Riksförbundets egna tillgångar, 

 

 6.16.9 Bemyndiga firmatecknare för Riksförbundet, 

 

 6.16.10  Själv eller genom ombud företräda Riksförbundet mot tredje man samt inför domstolar och 

myndigheter, 

 

6.16.11 Föreslå ordinarie riksförbundsstämma budget för egna medel att till huvudsaklig efterrättelse 

gälla under följande tre verksamhetsår, 

 

6.16.12 Bereda ärenden som Riksförbundsstämman skall behandla, 

 

6.16.13 Avge verksamhetsberättelse varje år, vilken tillställs regioner och förbund senast den               

30 april året efter aktuellt verksamhetsår, 

 

6.16.14 Utse Flygvapenfrivilligas representant hos andra organisationer, 

 

6.16.15 I övrigt tillvarata Flygvapenfrivilligas intressen. 
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6.17 Generalsekreteraren skall verkställa Riksförbundsstyrelsen beslut enligt 

              gällande instruktion, bereda ärenden, utarbeta riktlinjer, anvisningar och bestämmelser  

              m.m. samt leda kansliets verksamhet.  

 

      

7       FÖRVALTNING OCH REVISION 
 

7.1      Flygvapenfrivilligas tillgångar skall enligt Riksförbundsstyrelsens bestämmande  

     förvaltas på ett omsorgsfullt och betryggande sätt. 

 

7.2       Riksförbundsstyrelsens förvaltning av Riksförbundets egna medel skall varje 

            verksamhetsår granskas av en revisor, vald av Riksförbundsstämman. 

 

7.3       Räkenskaper för egna medel och Riksförbundsstyrelsens protokoll för det 

            senaste verksamhetsåret skall överlämnas till revisorn senast den 1 april.  

 

7.4       Revisorn skall till ordinarie Riksförbundsstämma avge berättelse över årsrevisionen  

     för de senaste två verksamhetsåren. 

 

7.5       Om ansvarsfrihet inte beviljas Riksförbundsstyrelsen och talan å förvaltningen 

            för det/de verksamhetsår/åren redovisningen omfattar inte skett inom sex månader 

            efter det revisionshandlingar och revisionsberättelse lämnats på 

            Riksförbundsstämman skall ansvarsfrihet anses beviljad. 

 

 

8      MEDALJKOMMITTÉ 
 

8.1   Flygvapenfrivilliga skall ha en medaljkommitté. Denna arbetar efter anvisningar som fastställs 

  av stämman. Anvisningarna omfattar även ”Reglemente för Flygvapenfrivilligas utmärkelser”. 

 

 

9     REGIONER OCH SPECIALISTFÖRBUND 
 

9.1    Region och specialistförbund upprättar själva sina stadgar, därvid skall utdrag ur dessa  

   (FVRF) stadgar ligga till grund för texten. 

 

9.2    Regions och specialistförbunds stadgar fastställs av Riksförbundsstyrelsen. 

 

9.3    Chef för samverkande flygflottilj, eller motsvarande enhet, får utse högst en kontaktperson i 

   årsmötet och högst två i styrelsen. 

 

9.4      Följande punkter är obligatoriska i regions/specialistförbunds stadgar: 

- Uppgift 

- Verksamhetsområde 

- Organisation 

- Regionårsmöte eller förbundsårsmöte 

- Valberedning 

- Styrelse 

- Kanslichef 

- Medlemskap 

- Förvaltning och revision 

- Stadgeändring 
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- Uteslutning av medlem 

- Upplösning 

- Vuxenverksamhet 

- Ungdomsverksamheten (enbart region) 

- Samverkande förband (enbart region) 

- medlem i region/regioner kan även vara medlem i specialistförbund, en måste betala 

medlemsavgift i samtliga.   

                                                                                                                          

9.5 Regionernas och förbundets årsmöten ska hållas före utgången av mars månad varje år.  

 

9.6 För att erhålla medlemskap i till Flygvapenfrivilliga ansluten region eller specialistförbund        

krävs antingen svenskt medborgarskap, att personen är bosatt i Sverige, eller att personen är 

ansluten till en med Flygvapenfrivilliga samverkande utländsk militär- eller frivilligorganisation 

och deltar i frivillig eller militär aktivitet i Sverige.   

 

9.7 För beslut om upplösning av Region eller Specialistförbund erfordras minst två tredjedelars 

majoritet av de närvarande vid två på varandra följande årsmöten. Vid upplösning av region eller 

specialistförbund skall dess tillgångar och skulder tillfalla Riksförbundet. 

 

 

 

10                 ÄNDRING AV STADGARNA  

 

10.1 Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av Riksförbundsstyrelsen i den ordningen 

4.22.12 föreskriver eller av ansluten region och specialistförbund i den ordningen 4.23 

föreskriver. 

 

10.2 För stadgeändring fordras att beslut fattas på ordinarie Riksförbundsstämma med i 4.17 stadgat 

        röstetal. 

 

 

 

11.                RIKSFÖRBUNDETS UPPLÖSNING 
 

11.1 Förslag om Riksförbundets upplösning väckes i den ordning som sägs i 4.23. 

        samt skall underställas Riksförbundsstämman för beslut. 

 

11.2 Beslut om upplösning är giltigt om det fattas med i 4.18 stadgat röstetal vid två, 

med minst två månaders mellanrum, på varandra följande riksförbundsstämmor, varav en 

ordinarie. 

 

11.3 Vid Riksförbundets upplösning skall dess tillgångar användas enligt den sista 

        Riksförbundsstämmans beslut.   
 


