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I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1§
FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅRERNAS RIKSFÖRBUND (FAK), som är en sammanslutning
av inom landet självständigt verkande Frivilliga Automobilkårer, skall med sin verksamhet stå till
samhällets förfogande vid kriser och katastrofer.
FAK är i enlighet med "Förordning om frivillig försvarsverksamhet" (SFS 1994:524) en frivillig
försvarsorganisation och verkar fristående från myndigheterna.
2§
FAK är partipolitiskt obundet.
3§
FAK verksamhetsår är lika med kalenderår.
II

ORGANISATION

4§
1

FAK högsta beslutande instans är Riksstämman (RS).

2

Rikskårstyrelsen (RKS) är FAK verkställande och förvaltande organ.
Rikskårstyrelsen har sitt säte i Stockholm.

III

SAMVERKAN

5§
FAK samverkar bl a med nedanstående myndigheter och organisationer, vilkas verksamhet har
anknytning till FAK uppgifter:
centrala myndigheter
försvarsmakten
centrala, regionala, lokala myndigheter
hemvärn och frivilliga försvarsorganisationer
trafiksäkerhetsorganisationer
Arbetet inom de FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS SAMARBETSKOMMITTÉ (FOS) skall särskilt beaktas.
IV

UPPGIFTER

6§
FAK huvuduppgifter är bl a
1

att, i samverkan med lokala kårer, rekrytera och utbilda frivillig personal för samhällets
behov vid kriser och katastrofer.
Denna personal skall, genom att teckna frivilligavtal, åta sig att tjänstgöra främst som
motorfordonsförare.

2

att utbilda instruktörer och funktionärer, som genom att de tecknat frivilligavtal,
vid behov kan ställas till förfogande.

3

3

att bedriva totalförsvarsupplysning.

4

att medverka i trafiksäkerhetsarbete.

V

MEDLEMSKAP

7§
1

Till FAK kan, efter beslut av Rikskårstyrelsen, anslutas organisation, som antagit av FAK Riksstämma fastställda stadgar för kår och utsett styrelse.
Sådan organisation kallas i fortsättningen "kår".

2

Kår, som önskar ansluta sig till FAK, skall till Rikskårstyrelsen inkomma
med skriftlig ansökan härom.
Med sådan ansökan skall följa kårens stadgar samt förteckning över senast
vald styrelse.

3

Enskild person hänvisas för medlemskap till kår.
Person, som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för FAK, kan dock på förslag
av Rikskårstyrelsen, utses till hedersledamot i FAK.

4

Uppkommer problem eller konflikt med enskild medlem/medlemmar skall Rikskåren och
lokal kår samverka.

8§
Kår, som önskar utträda ur FAK, skall till Rikskårstyrelsen inkomma med skriftlig
anmälan därom.
Medlemskapet upphör i och med utgången av det verksamhetsår, under vilket
Rikskårstyrelsen godkänt utträdet.
För kår, som på egen begäran utträder, gäller bestämmelserna i 9 § punkt 3 och 4.
Kår kan förklaras vilande på egen begäran och med godkännande från Rikskårstyrelsen.
9§
1

Kår kan, på förslag av Rikskårstyrelsen, uteslutas ur FAK av Riksstämman.
Anledning till uteslutning kan vara att kår:
a)

uppsåtligen bryter mot dessa stadgar eller vägrar att ställa sig till
efterrättelse beslut, fattade av Riksstämman, eller bestämmelser, som
utfärdats med stöd av dessa stadgar.

b)

bedriver eller stöder sådan verksamhet, som är oförenlig med FAK
syften och uppgifter.

Innan Rikskårstyrelsen avger förslag om uteslutning skall representant för
berörd kår beredas tillfälle att inför Rikskårstyrelsen avlämna förklaring.
2

Beslut om uteslutning fattas av Riksstämma med minst två tredjedelars
majoritet.

3

Kår, som uteslutits eller utträtt ur FAK, får därefter inte använda namnet Frivillig(a) Automobilkår(en), den för FAK inregistrerade bokstavskombinationen FAK eller FAK emblem.

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.

4

VI
10 §
1

MEDLEMSAVGIFT
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.

VII

RIKSSTÄMMA

11 §
Riksstämman består av
1

Rikskårstyrelsen

2

Ombud för kårerna:
a)

Kårchefen

b)

två ombud, som valts på ordinarie kårstämma samt erforderligt antal
ersättare oberoende av kårens storlek.

Om ordinarie ombud är förhindrat att delta i Riksstämman kallar den kår,
som ombudet företräder, dennes ersättare. Ersättare för kårchef skall vara vice kårchef.
Dessutom skall FAK revisorer och valberedningens ledamöter närvara vid
Riksstämman. Dessa äger då yttranderätt men får inte delta i Riksstämmans
beslut om de inte tillika är ombud för kår.
12 §
1

Ombud och ersättare vid Riksstämman, skall ha uppnått myndig ålder.

2

Avgår ombud eller ersättare före den av kåren fastställda mandattidens
utgång skall nytt ombud eller ersättare utses av kåren för återstående del av
mandattiden.

3

Kår skall senast den 30 april det år ordinarie Riksstämma ska äga rum, till FAK
kansli, lämna namnuppgift på kårens ombud och ersättare vid Riksstämman.
För extra Riksstämma utfärdas särskilda bestämmelser. (Se 16 §)

4

Kår, som inte i rätt tid inbetalat gällande årsavgifter till FAK, äger ingen rösträtt vid
Riksstämman (jfr 10 § punkt 3).

13 §
1

Rikskårstyrelsen har rätt att till Riksstämman inbjuda representanter för samverkande myndigheter och organisationer samt enskilda personer.
Inbjudna representanter och enskilda personer enligt ovan får delta i
Riksstämmans förhandlingar men inte i dess beslut.

2

Utöver ombud enligt 11 § punkt 2 får kårmedlemmar, efter inbjudan av kårchefen och med Rikskårchefens medgivande, närvara vid Riksstämman.
Lokal kår ska av egna medel bära kostnaden för dessa medlemmar.
Medlemmar, som inte är ombud, har inte yttrande- eller rösträtt vid Riksstämman.

5

14 §
1

Ordinarie Riksstämma sammanträder vartannat år senast under september
månad på tid och plats, som bestäms av Rikskårstyrelsen. Rikskårstämman får/kan
genomföras med videolänk och/eller mobil teknik, om Rikskårchefen bedömer detta
lämpligt.

2

Meddelande skall utsändas minst tre månader före Riksstämman.
Skriftlig kallelse till ordinarie Riksstämma skall utfärdas av Rikskårchefen
senast 5 veckor före stämman.

3

Föredragningslista, fastställd av Rikskårstyrelsen, skall sändas till kårerna
senast 2 veckor före ordinarie Riksstämma.
Kårerna ansvarar för att föredragningslistan når ombuden.

4

Ordförande vid Riksstämman är Rikskårchefen.
Är denne förhindrad att närvara inträder i första hand vice Rikskårchefen
och i andra hand 2e vice ordföranden i hans ställe. Är alla dessa förhindrade att
närvara utser Riksstämman annan ledamot ur Rikskårstyrelsen att leda förhandlingarna.

15 §
Vid ordinarie Riksstämma skall följande ärenden förekomma:
1

a)

Val av ordförande för Riksstämman om såväl Rikskårchefen, vice
Rikskårchefen eller 2e vice ordföranden är förhindrade närvara

b)

Val av sekreterare för Riksstämman om Rikskårsekreteraren är förhindrad närvara

2

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

3

Fastställande av röstlängd och beslutmässighet

4

Fråga om Riksstämmans stadgeenliga utlysande

5

Fastställande av föredragningslista med anmälan och godkännande av
frågor, som enligt 19 § får tas upp under punkt 18 nedan.

6

Rikskårstyrelsens årsredovisningar för de två sistförflutna verksamhetsåren

7

Revisorernas berättelse för samma tid

8

Fastställande av balansräkningar

9

Fråga om beviljandet av ansvarsfrihet för Rikskårstyrelsen för den tid
revisionerna omfattat

10

Rikskårstyrelsens budgetförslag avseende egna medel för de närmast
kommande två verksamhetsåren

11

Bestämmande av den årsavgift, som kårerna skall erlägga till FAK de
närmast kommande två verksamhetsåren

12

Propositioner

13

Motioner

14

Fastställande av antalet ordinarie ledamöter i
Rikskårstyrelsen

15

Val för fyra år, enligt 20 och 21 §§, vid varannan Riksstämma av
a)
Rikskårchef

6

b)

2e vice ordförande

c)

halva antalet av fastställt antal övriga ordinarie ledamöter

och vid Riksstämman däremellan val för fyra år av
f)
g)
h)

Vice Rikskårchef
Rikskårsekreterare
halva antalet av fastställt antal övriga ordinarie ledamöter

16

Val för två år av 2 revisorer samt 2 revisorssuppleanter.

17

Val för två år av ordförande och fyra ordinarie ledamöter i valberedningen

18

Frågor, som anmälts under punkt 5 ovan och i vilka beslut inte får fattas.

16 §
1

Extra Riksstämma skall hållas inom två månader efter det att endera:
a)
b)
c)

2

Rikskårstyrelsen så beslutat
minst en tredjedel av samtliga till FAK anslutna kårer med angivande
av skäl.
FAK revisorer begär det.

Meddelande om extra Riksstämma skall utsändas till kårerna så snart
möjligt efter det att beslut om extra Riksstämma fattats av Rikskårstyrelsen
Skriftlig kallelse till extra Riksstämma skall utfärdas av Rikskårchefen senast
fyra veckor före extra Riksstämman.
Med kallelsen skall följa föredragningslista, vilken upptar ärende, som föranlett
kallande av extra Riksstämma samt Rikskårstyrelsens yttrande över detsamma.

3

Föredragningslistan skall i tillämpliga delar följa vad som stadgats för ordinarie
stämma.

4

För röstning och beslut vid extra Riksstämma gäller vad som stadgats i 18
och 19 §§.

17 §
1

Varje kår har rätt att, genom sin kårstyrelse, väcka motion till Riksstämma.

2

Motioner till ordinarie Riksstämma skall, för att kunna upptas på föredragningslistan, vara FAK tillhanda senast två månader före dag för Riksstämman.

3

Motion skall, jämte Rikskårstyrelsens yttrande, delges kårerna senast en
månad före Riksstämman samt upptas på föredragningslistan till den samma.

18 §
1

Riksstämman är beslutmässig om minst hälften av ledamöterna och ombuden
enligt 11 § infunnit sig efter laga kallelse.
Riksstämmans beslut fattas med enkel röstövervikt med nedanstående
undantag:
a)
b)

beslut om ändring av dessa stadgar eller om FAK upplösning,
i vilket fall vad som stadgas i 44 § respektive 46 § gäller
vid uteslutning av kår, gäller vad som stadgas i 9 § punkt 2.

7

2
3

Vid Riksstämma äger varje ledamot och ombud enligt 11 § punkt 1 och 2 en röst.
Röstning med fullmakt är inte tillåten.

4

Röstning sker öppet.
Personval sker dock med slutna sedlar när någon så begär.

5

Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder, utom vid
personval då lottning skall ske.

6

Ledamot av Rikskårstyrelsen äger inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för
Rikskårstyrelsen eller vid val av revisorer och revisorsersättare.

19 §
1

Vid ordinarie Riksstämma får beslut fattas endast i ärenden, som upptagits
på den utsända föredragningslistan.
I frågor, som anmälts under 15 § punkt 5 får dock, om Riksstämman så
beslutar, överläggning äga rum under punkt 18 i föredragningslistan.
Inga beslut får fattas i dessa frågor.

2

Vid extra Riksstämma får beslut fattas endast i ärende, som upptagits i
kallelsen till densamma.

3

Vid Riksstämma skall föras protokoll, som skall justeras av den, som varit
ordförande vid Riksstämman och de av Riksstämman valda justeringsmännen.

VIII

RIKSKÅRSTYRELSEN

20 §
Rikskårstyrelsen, som väljs enligt 21 § för en mandattid på fyra år, skall bestå av lägst 9 och högst
11 ordinarie ledamöter.
Antalet, som bör vara udda, fastställs av Riksstämman enligt 15 § punkt 14.
Rikskårstyrelsen utgörs av
1
2
3
4
5

Rikskårchef tillika ordförande
Vice Rikskårchef tillika vice ordförande
2e vice ordförande
Rikskårsekreterare
4 - 6 ordinarie ledamöter.

21 §
1

Rikskårstyrelsens ledamöter väljs
på ordinarie Riksstämma från och med stämmotillfället intill nästa ordinarie Riksstämma.

1.

Avgår ledamot före utgången av sin mandattid, väljs ny ledamot på närmast kommande
ordinarie Riksstämma.

22 §
1

Rikskårstyrelsen sammanträder på kallelse av Rikskårchefen. Rikskårstyrelsemöte får/kan
genomföras med videolänkar och/eller mobil teknik, om Rikskårchefen bedömer detta
lämpligt.

2

Rikskårchefen är skyldig sammankalla Rikskårstyrelsen inom tre veckor efter det att

8

minst fyra ledamöter, med angivande av skäl, begärt det för behandling av visst ärende
eller när revisorerna begär det.
3

Över Rikskårstyrelsens förhandlingar skall föras protokoll.
Detta skall justeras av den, som varit ordförande för sammanträdet samt om
sammanträdet utsett en justeringsman även av denne.

4

Avskrift av justerat protokoll skall tillställas Rikskårstyrelsens ledamöter, varje kår
samt deltagande myndighets- och organisationsrepresentanter.

23 §
1

Rikskårstyrelsen är beslutmässig, om kallelse utgått minst fem dagar före
sammanträdet och Rikskårchefen eller vice Rikskårchefen samt minst hälften av antalet
ledamöter är närvarande.

2

All röstning sker öppet. Varje ledamot eller kallad ersättare äger en röst.
Röstning med fullmakt är inte tillåten.

3

Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som
ordföranden biträder.

4

I beslut anses ledamot ha deltagit, som varit närvarande vid sammanträdet och inte i
protokollet reserverat sig mot beslutet.

24 §
Rikskårstyrelsen skall:
1

Verkställa Riksstämmans beslut.

2

Besluta i frågor, som inte enligt dessa stadgar skall föreläggas Riksstämman.

3

Bereda ärenden, som skall föreläggas Riksstämman.

4

Avge yttranden över inkomna motioner.

5

Bereda ärenden, som skall föredras för Kårchefsrådet.

6

Följa och stödja kårernas verksamhet.

7

Besluta om bildande av kår och kårs anslutning till FAK.

8

Fastställa territoriellt verksamhetsområde för kår samt godkänna avvikelser från
"Normalstadgar för kår" och tillägg till kårstadgar.

9

Förvalta FAK egna medel och besluta om användningen av dessa.

10

Sammanställa behov av samt till vederbörliga myndigheter göra framställning
om anslag och bidrag av statsmedel.

11

Handha och redovisa tilldelade statsmedel enligt gällande föreskrifter.

12

Bemyndiga firmatecknare för FAK.

13

Genom firmatecknare eller särskilt bemyndigat ombud företräda FAK gentemot
tredje man, myndigheter och vid rättsliga förfaranden.

14

Till ordinarie Riksstämma avge årsredovisning för de två senast förflutna
verksamhetsåren.

15

Förelägga ordinarie Riksstämma summariskt budgetförslag över egna medel att lända
till huvudsaklig efterrättelse för de närmast kommande två verksamhetsåren.

9

16

Utse erforderliga arbetsgrupper samt meddela instruktioner för dessa.

17

Utfärda instruktioner för Rikskårsekreteraren.

18

Fastställa organisationen av FAK kansli, personal för
kansliet samt fastställa arbetstider, arvoden och övriga arbetsvillkor för kansliet.

19

Utse representanter till organisationer där FAK skall vara representerat eller med vilka
FAK samverkar.

20

Verka för samarbete med myndigheter och organisationer m fl enligt 5 §.

21

Främja utvecklingen av FAK i alla avseenden.

25 §
Rikskårstyrelsen har rätt att till sina sammanträden inbjuda representanter för samverkande
myndigheter och organisationer samt enskilda personer.
Dessa får delta i Rikskårstyrelsens förhandlingar men inte i dess beslut.
IX

PRESIDIUM

26 §
1

FAK Presidium består av:
Rikskårchef, vice Rikskårchef, 2e vice ordförande, Rikskårsekreterare.

2

Om formen för sitt arbete beslutar presidiet självt.

3

Presidiet kan mellan Rikskårstyrelsens sammanträden handlägga löpande
ärenden och besluta i ärenden som:
a)
hänskjutits till Presidiet av Rikskårstyrelsen
b)

inte utan olägenhet kan uppskjutas till Rikskårstyrelsens nästa sammanträde.

Presidiet skall informera kårerna om fattade beslut samt vid Rikskårstyrelsens nästa
sammanträde anmäla besluten.
4
X

Presidiet bereder ärenden, som skall underställas Rikskårstyrelsen.
KÅRCHEFSRÅDET

27 §
1

Kårchefsrådet består av Rikskårstyrelsen samt samtliga kårchefer.
Ordförande vid Kårchefsrådet är Rikskårchefen.
Vid förhinder för kårchef inträder i regel vice kårchef som ersättare.
Om såväl kårchef som vice kårchef är förhindrade delta utser kårstyrelse inom
sig annan ledamot att representera kåren.

2

Kårchefsrådets uppgift är att vara ett forum för överläggningar och informationsutbyte.

3

Kårchefsrådet sammanträder minst en gång årligen på kallelse av Rikskårchefen.
Kårchefsrådets får/kan genomföras med videolänk och/eller mobil teknik om
Rikskårchefen anser detta lämpligt.

4

Över Kårchefsrådets sammanträden skall föras anteckningar som justeras av den
som varit ordförande.

10

5

Anteckningarna utsänds snarast till Rikskårstyrelsens ledamöter och samtliga kårer.

6

Rikskårstyrelsen kan inbjuda representanter för samverkande myndigheter
och organisationer att delta i Kårchefsrådets förhandlingar.

XI

RIKSKÅRCHEFEN

28 §
Rikskårchefen eller, om denne har förhinder, vice Rikskårchefen åligger att i enlighet med
dessa Grundstadgar samt av Riksstämman och Rikskårstyrelsen fattade beslut:
1

Leda FAK verksamhet

2

Vara FAK självskrivne företrädare när FAK skall representeras

3

Kalla till Riksstämma och till Rikskårstyrelsens samt Kårchefsrådets sammanträden

4

Som ordförande leda Riksstämmans, Rikskårstyrelsens och Kårchefsrådets
sammanträden

5

Kontrollera att av dessa fattade beslut verkställs

6

Utfärda årliga anvisningar för verksamhetens bedrivande i kårerna

7

Hålla sig väl underrättad om verksamheten vid kårerna

8

Besluta i frågor, som av Rikskårstyrelsen hänskjutits till Rikskårchefen eller inte
bedöms vara av sådan omfattning och vikt att de skall avgöras av Rikskårstyrelsen
och som inte utan olägenhet kan uppskjutas till nästa sammanträde med Rikskårstyrelsen

9

Attestera räkningar och besluta om utbetalningar där Rikskårstyrelsen inte annorlunda
bestämt

10

Besluta om utmärkelsetecken och andra belöningar

11

Ansvara för FAK kansli, om inte Rikskårstyrelsen annorlunda beslutat.

Vice Rikskårchefen biträder Rikskårchefen vid ledningen av FAK.
Om såväl Rikskårchefen som vice Rikskårchefen har förhinder inträder 2e vice
ordföranden i deras ställe.
Rikskårchefen bör vara väl insatt i rutiner i fråga om handläggande av ärenden, som hanteras av
centrala myndigheter o d.
XII

VALBEREDNING

29 §
1

Valberedningen består av en ordförande och fyra ledamöter, vilka väljs av
ordinarie Riksstämma för en mandattid av två år.

2

Valberedningen arbetar på Riksstämmans uppdrag och dess arbete pågår
fortlöpande under de två verksamhetsår mandatet gäller.

3

Valberedningen är beslutmässig när ordföranden jämte minst två ledamöter
är närvarande och kallelse utsänts senast tio dagar före sammanträdet.

30 §
1

Valberedningens uppgift är att till ordinarie Riksstämma avge förslag på
a)
det antal ledamöter som skall ingå i Rikskårstyrelsen
enligt 15 § punkt 14,

11

b)
2

kandidater till de funktionärer, som skall väljas vid Riksstämman
enligt 15 § punkterna 15 -16.
Varje kårstyrelse har rätt att avge förslag på personer lämpliga som funktionärer.
Sådana förslag skall sändas till valberedningens ordförande före april månads
utgång, så att de kan ingå i valberedningens arbete för nomineringar.
Valberedningens förslag skall tillställas Rikskårchefen i så god tid före Riksstämman
att det kan sändas till samtliga kårer tillsammans med kallelsen till Riksstämman.

XIII

FÖRVALTNING OCH REVISION

31 §
1

FAK firma tecknas, förutom av Rikskårstyrelsen, av den eller de personer, som
enligt 24 § punkt 13 därtill bemyndigats.
Sådant bemyndigande kan vid behov återkallas.

2

Firmatecknare får inte utan särskilt bemyndigande av Rikskårstyrelsen för FAK
räkning köpa eller sälja fast egendom.

3

Firmatecknare får på eget ansvar utfärda fullmakt för annan person i begränsade
förvaltningsärenden.

32 §
För förvaltning av FAK medel gäller att:
1

Kassa så långt möjligt sköts genom bank eller postgiro

2

Värdehandlingar inte annat än tillfälligt förvaras på annat ställe än i bankfack
eller motsvarande

3

Medel får placeras endast enligt Rikskårstyrelsens beslut.

33 §
Rikskårstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för de medel och tillgångar, som står
under Rikskårstyrelsens förvaltning.
Detta gäller även för de beslut angående dessa medels och tillgångars användning och övriga
beslut, i vilka ledamöterna deltagit och mot vilka de inte låtit i protokollet anteckna avvikande
mening (reservation).
34 §
För FAK ekonomiska förbindelser svarar endast dess egna medel och tillgångar utan ansvar
för anslutna kårer.
35 §
1

FAK revisorer skall vara två ordinarie samt två ersättare för dem, vilka väljs på ordinarie
Riksstämma för en mandattid av 2 år räknat från den 1 januari året närmast efter
Riksstämman.
Av revisorerna skall en ordinarie och en ersättare vara kvalificerade.

2

FAK räkenskaper och Rikskårstyrelsens förvaltning skall, vad avser såväl egna som
statliga medel, fortlöpande granskas av revisorerna.
Rikskårstyrelsen skall tillhandahålla revisorerna FAK räkenskapshandlingar, protokoll
och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de begär det.
FAK bokföring och redovisning, vad avser statliga medel, skall också på begäran
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hållas tillgänglig för granskning av Riksrevisionsverket (RRV).
3

För revision av förvaltningen för senast avslutade verksamhetsår skall erforderliga
handlingar överlämnas till revisorerna före mars månads utgång.

4

Efter företagen granskning skall revisorerna före april månads utgång till
Rikskårstyrelsen överlämna den revisionsberättelse, som skall föreläggas Riksstämman.
Detta gäller även de år när Riksstämma icke avhålls.

5

Om Rikskårstyrelsen inte beviljas ansvarsfrihet vid Riksstämman skall sådan dock
anses beviljad om talan över förvaltningen inte väckts inom sex månader efter
Riksstämman.

XIV

VERKSAMHET VID SAMHÄLLSFARLIGA FÖRHÅLLANDEN

36 §
FAK verksamhet under samhällsfarliga förhållanden genomförs så långt möjligt som under
normala förhållanden.
Därutöver utfärdar Rikskårstyrelsen särskilda anvisningar i enlighet med av centrala myndigheters
utgivna riktlinjer.
1

Om ordinarie Riksstämma på grund av samhällsfarliga förhållanden inte kan hållas inom
den tid, som grundstadgarna föreskriver, äger Rikskårstyrelsen besluta om annan tid för
Riksstämman.
Om Riksstämma pga yttre förhållanden inte kan hållas i stadgeenlig tid, förlängs
mandattiden för de valda funktionärerna till dess att ordinarie Riksstämma kan hållas.

2

Rikskårstyrelsen kan utse ett särskilt presidium, som, på grund av samhällsfarliga
förhållanden tills vidare övertar Rikskårstyrelsens uppgifter och befogenheter.

3

Rätt att besluta om vem som skall teckna FAK firma äger det särskilda presidiet när
detta tillträtt.

4

Fråga om FAK eller kårs upplösning får inte behandlas under samhällsfarliga förhållanden,
inte heller fråga om ändring av dessa Grundstadgar.

Bestämmelserna träder i kraft när centrala myndigheter så påkallar eller när Rikskårchefen, i
samråd med centrala myndigheter, så bestämmer.
För kår skall motsvarande bestämmelser som i denna paragraf gälla.
XV

KÅR

37 §
1

Kår skall i enlighet med dessa Grundstadgar och av Rikskårstyrelsen givna anvisningar självständigt verka för FAK syften och uppgifter.

2

Rikskårstyrelsen kan besluta om bildande av kår eller, enligt 7 § i dessa stadgar,
besluta om anslutning av kår.

38 §
1

För kår har Riksstämman fastställt Normalstadgar.

2

Av orsaker, som betingas av speciella lokala eller regionala förhållanden,
kan kår i sina stadgar medgivas smärre avvikelser från eller tillägg till
"Normalstadgar för kår".
Sådana avvikelser eller tillägg skall godkännas av Rikskårstyrelsen.

3

Rikskårstyrelsen fastställer i samråd med kår territoriellt verksamhetsområde för kåren.
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39 §

REKRYTERING

Till medlem i kår kan kårstyrelsen anta person som fyllt 18 år.
Till utbildning, som leder till frivilligavtal, kan kår anta medlem, som är lämplig för tjänstgöring
inom den civila delen av samhället.
Medlem som ska tjänstgöra inom Försvarsmakten skall vara svensk medborgare.
40 §
Ungdomsverksamhet får bedrivas inom kår. Bestämmelser för sådan verksamhet utfärdas av
kårstyrelsen.
Ungdom under 18 år, kan med målsmans tillstånd, erhålla medlemskap för deltagande i FAK.
XVI

SAMVERKAN OCH SAMARBETSORGAN FÖR KÅRER

41 §
1

Kår samverkar inom sitt verksamhetsområde med bl a nedanstående myndigheter
och organisationer, vilkas verksamhet har anknytning till FAK upp gifter:
regionala och lokala myndigheter,
militära enheter och hemvärn,
frivilliga försvarsorganisationer,
trafiksäkerhetsorganisationer.

Arbetet inom de FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS SAMARBETSKOMMITTÉ (FOS) skall särskilt beaktas.
2

Samverkan i utbildningsverksamhet kan ske mellan kårer även över länsgränser om
berörda kårer är överens därom.

42 §
I län med mer än en kår kan Rikskårstyrelsen efter samråd med berörda kårer
besluta om ett av nedanstående alternativ.
1

Rikskårstyrelsen kan medge att det bildas ett samarbetsorgan för samordning av
utbildningar, kårernas regionala kontakter med myndigheter samt samarbetet med övriga
frivilliga försvarsorganisationer och hemvärnet på regional nivå.
Dessutom kan överläggningar och samordning ske i andra frågor av gemensamt intresse,
om kårerna är överens därom.
Sådant samarbetsorgan skall bedriva sin verksamhet så att kårernas självständighet och
integritet samt förhållande till FAK liksom de direkta kontakterna mellan FAK och kår
bibehålls.
Rikskårstyrelsen kan utfärda instruktion för hur sådan samordning skall ske.

2

Rikskårstyrelsen kan utse en av kårerna att ha ansvar för och handlägga samverkan
på lägre regional nivå med civila och militära myndigheter samt samarbetet med andra
frivilliga försvarsorganisationer och hemvärnet på lägre regional nivå.

XVII STADGEÄNDRING
43 §
Förslag om ändring av dessa stadgar kan väckas av Rikskårstyrelsen eller av kårstyrelse i den
ordning, som föreskrivs i 17 § och skall underställas ordinarie Riksstämma.
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44 §
Beslut om ändring av stadgarna är giltigt endast om förslaget varit utsänt i samband
med kallelsen till Riksstämman och upptagits på den utsända föredragningslistan till
denna samt om minst två tredjedelar av de vid Riksstämman närvarande röstberättigade varit
eniga om beslutet.
Beträffande undantag se 36 § punkt 5.
XVIII

UPPLÖSNING AV FAK ELLER SAMGÅENDE MED ANNAN
ORGANISATION

45 §
1

Förslag om upplösning av FAK eller samgående med annat förbund, kan väckas av
Rikskårstyrelsen eller av kårstyrelse i den ordning 17 § föreskriver.

2

Förslag om upplösning eller samgående, fattas med minst 2/3 majoritet och ska
underställas två på varandra följande Riksstämmor, varav en skall vara ordinarie.
Dessa Riksstämmor skall hållas med minst två månaders mellanrum.

3

Beslut om samgående med annat förbund, fattas med minst 3/4 majoritet på ordinarie eller
extra Riksstämma.

46 §
Beslut om upplösning eller samgående med annat förbund är giltigt endast om förslaget varit
utsänt i samband med kallelsen till och upptagits på den utsända föredragningslistan till respektive
Riksstämma.
Beträffande undantag se 36 § punkt 4.
47 §
Vid FAK upplösning eller samgående med annat förbund skall den Riksstämma som fattat beslut
om upplösning eller samgående besluta om användningen av FAK återstående medel och
tillgångar, sedan alla skulder och utskylder reglerats.
Härvid skall beaktas, att tillgångarna skall tillfalla kvarvarande kår(-er).
********
Stadgarna är antagna av Riksstämma 1995-11-19 för att träda i kraft omedelbart efter beslutet.
Stadgarna reviderade vid Riksstämma 2017-09-23 för att träda i kraft omedelbart efter beslut.

