
STADGAR  
FÖR 

SVENSKA FLOTTANS RESERVOFFICERSFÖRBUND 
 

Fastställda vid årsmötet den 7 mars 2007. 

§ 1 
Förbundets uppgifter 

 
Svenska Flottans Reservofficersförbund  (SFRO) har till uppgift: 
 
a)  att verka till gagn för Sveriges försvar, 
 
b)  att främja medlemmars sjömilitära kunskaper och färdigheter, 
 
c)  att verka för ökad insikt om betydelsen av vårt maritima läge, sjöfart och sjöförsvar, 
 
d)  att samverka med militära och andra marina organisationer, 
 
e)  att aktivt främja reservofficerens position i Sveriges försvar 
 

samt 
 
f)  att tillvarataga medlemmars övriga gemensamma maritima intressen. 

§ 2 
Förbundets säte och firma 

 
Svenska Flottans Reservofficersförbunds säte är Stockholms stad. 
 
Svenska Flottans Reservofficersförbund har som firma Svenska Flottans Reservofficersförbund med därtill 
hörande förkortade formen SFRO. 

§ 3 
Medlemskap 

 
Som medlem i förbundet kan antagas: 
 
a)  reservofficer i flottan linje A och B, 
 
b)  förutvarande regementsofficer i flottan som anställts enligt reservofficersavtalet eller 
 uppfyller formella krav för sådan anställning, 
 
c)  förutvarande yrkesofficer i flottan som anställts enligt reservofficersavtalet eller 
 uppfyller formella krav för sådan anställning, 
 
d)  ingenjör, medicinalofficer och intendent i reserven som tjänstgjort i flottan, 
 
e)  värnpliktig officer i flottan med lägst kaptens grad, 
 



f)  annan officer i marinen som uppfyller villkor som anges under a) till e), 
 
g) övrig som tidigare varit berättigade till medlemskap, 
 
h)  svensk medborgare kallad till medlem av styrelsen 
 
 samt 
 
i)   person som på nominering av styrelsen väljs på årsmöte till hedersmedlem i förbundet. 
 
Medlemskap sökes enskilt. Styrelsen behandlar ansökan och kan vägra medlemskap. 
 
Medlemskap i förbundet medför även medlemskap i andra organisationer vilka årsmöte eller extra möte 
ansluter förbundet till, under villkor att dessa organisationer godkänner denna typ av medlemskap. 
 
Medlem som önskar utträda ur förbundet skall anmäla detta. 
 
Medlem kan uteslutas om styrelsen är enig därom. 

§ 4 
Medlemsavgifter 

 
Medlemsavgifter till förbundet för nästkommande år bestäms av årsmöte. 
 
Medlemsavgift erläggs inte av hedersmedlem och kallad medlem. 
 
Genom att erlägga 20 (tjugo) stycken vid inbetalningstillfället gällande medlemsavgifter å en och samma gång 
erhåller medlemmen ett så kallat ständigt medlemskap och är därmed i framtiden befriad från 
årsavgiftsskyldighet. Samma regel skall tillämpas å de vilka enligt tidigare gällande stadgar erlagt för livstids 
medlemskap gällande avgift. 

§ 5 
Kretsar 

 
Till främjande av förbundets verksamhet må, efter förbundsstyrelsens medgivande, inom förbundet bildas 
lokala avdelningar, s.k. kretsar. 
 
Krets skall ha minst 12 (tolv) medlemmar. För krets upprättas stadgar vilka skall godkännas av förbundets 
styrelse. 
 

För kretsarnas utgifter ställer förbundet ett årligt belopp till förfogande som bestämmes av förbundsstyrelsen. 
 
Krets må besluta angående upptagande av medlemsavgift inom kretsen. 
 
Ny medlem i förbundet skall meddela förbundsstyrelsen vilken av förbundets kretsar medlemmen önskar 
tillhöra eller om medlemmen önskar avstå medlemskap i krets. 
 
Medlem vilken redan är medlem i viss krets kan anmäla ändring av kretstillhörighet eller utträde ur krets till 
förbundsstyrelsen. 



§ 6 
Styrelsens sammansättning 

 
Förbundets styrelse väljes av årsmöte. 
 
Styrelsen skall bestå av minst 6 (sex) och högst 12 (tolv) ledamöter. 
 
Styrelsen skall bestå av förbundsordförande, sekreterare, skattmästare och utbildningsansvarig samt 2 (två) till 8 
(åtta) ledamöter valda av årsmötet. 
 
Till den utsträckning att förbundet har mindre än 5 (fem) kretsar skall varje krets vara representerad i styrelsen. 
 
För varje styrelseledamot utom förbundsordföranden skall finnas en personlig suppleant. Andra ordinarie 
ledamöter än den för vilken suppleanten är personlig kan genom fullmakt låta suppleanten företräda denne vid 
dennes förfall under villkor att suppleanten ej redan tjänstgör. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. 
 
Styrelsen må inom sig utse arbetsutskott. 

§ 7 
Styrelsens mandat 

 
Styrelsen skall främst verka för förbundets uppgifter enligt § 1 i dessa stadgar. 
 
Styrelsen äger mandat: 
 
a)  att utse förbundets delegater i fullmäktige eller dylika församlingar, i organisationer till vilka 

förbundet är anslutet efter förslag från valnämnden, 
 
b)   att till val av poster i andra organisationers styrelser, nominera förbundets kandidater,  
 
c)  att för ett styrelsemöte i sänder adjungera ledamöter, 

d)  att enligt § 3 och § 5 besluta i frågor som där anges, 
 
e)  att anställa i förbundets namn 
 
 samt 
 
f)  att förfoga över förbundets tillgångar. 
 
Styrelsen äger även mandat att handha andra frågor rörande förbundets löpande verksamhet. 

§ 8 
Styrelsens åligganden 

 
Styrelsen skall, med iakttagande av stadgarna, ansvara för förbundets administration och ekonomiska 
förvaltning, bereda ärenden till förbundets möten, verkställa beslut, upprätta en intern arbetsordning samt i 
övrigt bevaka förbundets och dess medlemmars intressen. 
 
Det åligger styrelsen att kalla till årsmöte och extra möte jämte § 3 i dessa stadgar. 



§ 9 
Styrelsens beslutsfärdighet och beslutsrätt 

 
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av maximalt antal röstfäiga är närvarande och då samtliga 
ledamöter och suppleanter kallats innan mötesdagen. Rätt att kalla till styrelsemöte tillkommer förbunds-
ordföranden, styrelsen genom styrelsebeslut samt 3 (tre) styrelseledamöter i förening. 
 
Beslut fattas med enkel majoritet, förutom i fråga om uteslutande jämte § 3 i dessa stadgar då styrelsen skall 
vara enig. 
 
Vid lika röstetal äger förbundsordföranden, eller vid dennes förfall tjänstgörande ordförande, utslagsröst. 

§ 10 
Ekonomisk förvaltning 

 
Styrelsen skall placera förbundets tillgångar på ett betryggande sätt. 
 
Förbundets räkenskaper skall per den 31 (trettioförsta) december varje år sammanföras i fullständigt bokslut. I 
samband därmed uppgöres budgetförslag för kommande räkenskapsår. 

§ 11 
Revision 

 
Styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer, vilka jämte två suppleanter utses av årsmötet för tiden 
intill nästa årsmöte. 

Räkenskaperna och styrelsens förvaltningsberättelse samt styrelseprotokoll för det gångna året skall 
överlämnas senast 40 (fyrtio) dagar före årsmötet till revisorerna, vilka senast 20 (tjugo) dagar före årsmötet 
skall överlämna revisionsberättelse till styrelsen. 

§ 12 
Valnämnd 

 
Förbundets valnämnd utgöres av två på årsmötet valda ledamöter samt en representant för varje krets. Samtliga 
dessa skall stå utanför de uppdrag till vilka valnämnden enligt nedan äger att nominera. 
 
Årsmötet utser ordförande tillika sammankallande i valnämnden. 
 
Valnämnden kallas av dess ordförande och uppgör skriftligt förslag å kandidater till i §15 föreskrivna val., 
förutom val under 17 och 18 pp. I denna skrivelse skall utöver valnämndens förslag angivas kandidat som 
enskild medlem av förbudet skriftligen anmält till förbundet. 
 
Valnämnden har också att till styrelsen föreslå kandidater i enlighet med § 7 a. 

§ 13 
Årsmöte, extra möte samt kallande därtill 

 
Årsmöte äger rum årligen senast under mars månad.  
 
Härutöver kan extra möte äga rum. Styrelsen skall kalla till extra möte om enskild styrelseledamot, kretsstyrelse 
eller minst 25 (tjugofem) medlemmar så påkallar. Mötet skall äga rum 40 (fyrtio) dagar från det att styrelsen 
mottagit skriftlig begäran härom, mottagningsdagen och mötesdagen oräknade. Sådan begäran skall tillställas 



förbundet under förbundets sedvanliga adress. Vid extra möte må ej annat ärende avgöras än vad som varit 
upptagit å föredragningslista.  
 
Kallelse skall alltid utgå minst 40 (fyrtio) dagar före årsmöte och 20 (tjugo) dagar före extra möte, mötesdagen 
oräknad. 

§ 14 
Möteshandlingarnas delgivande 

 
Styrelsen förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, propositioner, motioner och yttrande över dessa skall hållas 
tillgängliga för medlemmarna senast 14 (fjorton) dagar före årsmöte, mötesdagen oräknad, samt i övrigt 
delgivas medlemmarna på sätt styrelsen finner lämpligt. 

Föredragningslista skall tillsändas medlemmarna senast 20 (tjugo) dagar före årsmöte och 10 (tio) dagar före 
extra möte, mötesdagen oräknad. 

§ 15 
Årsmötets föredragningslista 

 
Årsmöte öppnas av förbundsordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande eller annan 
styrelseledamot. 
 
Vid årsmöte skall förekomma: 
 
1.  Mötets öppnande. 
 
2.  Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. 
 
3.  Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 
 
4.  Val av mötessekreterare. 
 
5.  Val av två medlemmar att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet samt att 
 därjämte agera som rösträknare för mötet. 
 
6.  Framlagda propositioner. 
 
7.  Framlagda motioner. 
 
8.  Framläggande av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen samt fråga om 
 godkännande av förvaltningsberättelsen. 
 
9.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
10.  Valnämndens förslagsskivelse. 
 
11.  Val av förbundsordförande. 
 
12.  Val av sekreterare. 
 
13.  Val av skattmästare. 
 



14.  Val av utbildningsansvarig. 
 
15.  Val av övriga ledamöter. 
 
16.  Val av personliga suppleanter för styrelseledamöterna. 
 
17.  Val av två ledamöter till valnämnden. 
 
18.  Val av ordförande i valnämnden. 

19.  Val av tre ledamöter i Hederstecknets nämnd. 
 
20.  Val av två revisorer jämte två suppleanter. 
 
21.  Fastställande av årsavgift och budget. 
 
22.  Övriga frågor. 
 
23.  Mötets avslutande. 

§ 16 
Röstningsförfaranden vid årsmöte och extra möte 

 
Omröstning sker öppet. Sluten omröstning kan ske under 9 samt 11 till 20 pp. i § 15, då minst en röstberättigad 
så begär. 
 
Beslutet fattas med enkel majoritet, utom i fall som avser ändring av förbundets stadgar eller dess upplösning 
då kvalificerad (3/4) majoritet krävs. 
 
Vid lika röstetal äga mötets ordförande utslagsröst. 
 
Medlem äger genom skriftlig fullmakt utöva rösträtt för högst 3 (tre) frånvarande medlemmar. 

§ 17 
Hederstecknet m m 

 
Förbundets hederstecken kan tilldelas den, som gjort, eller gör, förbundet stora tjänster eller som förbundet av 
särskilt vägande skäl vill hedra. 
 
Hederstecknet utdelas efter beslut av styrelsen på förslag av Hederstecknets nämnd. Hederstecknet bärs i likhet 
med svenskt offentligt ordenstecken, medalj, förtjänsttecken eller dylikt samt då särskilt anges. 
 
Hederstecknets nämnd består av förbundets ordförande, tillika sammankallande i nämnden, och tre på årsmötet 
valda ledamöter. Nämnden har att till styrelsen yttra sig över förslag framlagda av styrelsen, kretsstyrelse eller 
minst tre medlemmar. Hederstecknets nämnd äger även att själv föreslå styrelsen kandidat till förbundets 
hederstecken. Hederstecknets nämnd äger inte att föreslå person ingående i Hederstecknets nämnd till 
förbundets hederstecken. 
 
Hederstecknets nämnd skall föreslå personer som enligt CFB eller annan relevant organisations stadgar kan 
ifrågakomma för erhållande av förtjänstmedalj i guld, silver, förtjänsttecken eller andra utmärkelser. 
 
Hederstecknets nämnds skall sammanträda minst 1 (en) gång per år. 



§ 18 
Stadgeändring 

 
För ändring av förbundets stadgar fordras: 
 
a)  att beslut härom fattas å 2 (två) på varanda med minst 30 (trettio) dagars mellantid 
 följande förbundsmöten, varav ett årsmöte, 
 
 samt 
 
b)  att förslaget på båda mötena antagits med kvalificerad (3/4) majoritet. 

§ 19 
Förbundets upplösning 

 
För upplösning av förbundet fordras: 
 
a)  att beslut härom fattas å 2 (två) på varanda med minst 30 (trettio) dagars mellantid 
 följande förbundsmöten, varav ett årsmöte, 
 
 samt 
 
b) att förslaget på båda mötena antagits med kvalificerad (3/4) majoritet. 

§ 20 
Medelsfördelning vid förbundets upplösning 

 
Upplöses förbundet, skall dess tillgångar användas till maritima ändamål på det sätt, som närvarande 
bestämmer vid det möte, där förbundets upplösning definitivt beslutats. 
 


