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Ändringar i grundstadgar för FAK
Nuvarande lydelse
9§
……..

Förslag på ny lydelse

4 Kår, som uteslutits eller utträtt ur FAK, är
skyldig erlägga för löpande
verksamhetsår fastställda avgifter samt
redovisa och till FAK snarast återställa de medel och övriga tillgångar, som
erhållits av eller genom FAK.

9§

VI MEDLEMSAVGIFT

……..
4 Kår, som uteslutits eller utträtt ur FAK, är
skyldig att redovisa och till FAK snarast
återställa de medel och övriga tillgångar
som erhållits av eller genom FAK.

10 §
1 Kår skall senast den 1 mars varje år till FAK
inbetala den årsavgift, som beslutats av
Riksstämman.
2 Årsavgiften beräknas på det antal
medlemmar, som kår redovisat per den
31 december föregående verksamhetsår.
3 Om årsavgiften inte inbetalas till FAK i rätt
tid innebär detta inskränkningar
dels i rätten till anslag från FAK enligt
Rikskårstyrelsens
bestämmande, dels i kårens rösträtt vid
Riksstämman jämlikt 12 § punkt 4.

VI MEDLEMSAVGIFT
10 §
1 Ordinarie Riksstämma fastställer den
medlemsavgift, som ska gälla för de två
kommande verksamhetsåren samt hur stor
del av medlemsavgiften som skall utgå till
kår i medlemsersättning.
2 Medlem skall senast den 1 mars varje år
till FAK inbetala den årsavgift, som beslutats
av Riksstämman.
3 Kår erhåller medlemsersättning beräknat
på det antal medlemmar som kår redovisat
per den 31 december föregående
verksamhetsår.
4 Kår ska vara Rikskåren behjälplig att tillse
att medlemsavgift erläggs av berörda
medlemmar.
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12 §
4 Kår, som inte i rätt tid inbetalat gällande
årsavgifter till FAK, äger ingen rösträtt vid
Riksstämman (jfr 10 § punkt 3).
15 §
Vid ordinarie Riksstämma skall följande
ärenden förekomma:
…………..
11 Bestämmande av den årsavgift, som
kårerna skall erlägga till FAK de
närmast kommande två verksamhetsåren

12 §
4 Kår, som inte i rätt tid inbetalat gällande
årsavgifter till FAK, äger ingen rösträtt vid
Riksstämman (jfr 10 § punkt).
15 §
Vid ordinarie Riksstämma skall följande
ärenden förekomma:
…………..
11 Bestämmande av den medlemsavgift,
som medlemmarna skall erlägga till FAK de
närmast kommande två
verksamhetsårensamt samt hur stor del av
medlemsavgiften som skall utgå till kår i
medlemsersättning.

