
I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 § 

KÅREN skall i enlighet med FAK Grundstadgar vara ansluten till FRIVILLIGA 
AUTOMOBILKÅRERNAS RIKSFÖRBUND (FAK) och med sin verksamhet tjäna Totalförsva-
ret. 

FAK är jämlikt ”Förordning om frivillig försvarsverksamhet” (FFS 1994:524) en frivillig för-
svarsorganisation och verka fristående från myndigheterna. 

Förutom Kårens stadgar gäller FAK Grundstadgar. 

2 § 

Kåren är partipolitiskt obunden. 

3 § 

Kårens verksamhetsår är lika med kalenderår. 

II VERKSAMHETSOMRÅDE 

4 § 

Kårens territoriella verksamhetsområde, vilket fastställts av FAK Rikskårstyrelse, omfattar 
BLEKINGE LÄN. 

III ORGANISATION 

5 § 

1 KÅRSTÄMMAN är Kårens högsta beslutande instans. 

2 KÅRSTYRELSEN är Kårens verkställande och förvaltande organ. 

3 KÅRSTYRELSEN har sitt säte i KARLSKRONA. 

4 Inom Kåren kan organiseras underavdelningar, om vilkas tillkomst, uppgift och verksam-
hetsområde Kårstyrelsen beslutar. 

Kåren genomför jämlikt Kårstämmans beslut självständigt verksamheten inom sitt område i 
enlighet med av FAK Riksstämma och Rikskårstyrelse fastställd inriktning. 

IV UPPGIFTER 

6 § 

Kåren skall enligt FAK Grundstadgar 6 § ha till huvuduppgifter 

1 att som medlemmar rekrytera och utbilda frivillig personal, som ej genom pliktlagar är 
bundna till annan del av totalförsvaret. 

 Denna personal skall, genom att teckna frivilligavtal, åta sig att under höjd beredskap och 
krig tjänstgöra inom totalförsvaret främst som motorfordonsförare. 

 Under höjd beredskap och krig skall denna personal företrädesvis utnyttjas för den civila 
delen av totalförsvaret. 

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



3 att vid höjd beredskap och mobilisering tillfälligt ställa frivillig personal till Försvarsmaktens 
förfogande för tjänster inom transportområdet. 

4 att bedriva totalförsvarsupplysning. 

5 att vid katastrofer och kriser i fredstid ställa frivillig personal till samhällets förfogande. 

6 att medverka i trafiksäkerhetsarbetet. 

Därutöver skall Kåren, som ideell förening, bedriva sådan verksamhet att medlemmarna be-
reds tillfälle till kamratlig samvaro och meningsfylld fritidsverksamhet. 

Ungdomsverksamhet får bedrivas enligt av Kårstyrelsen utfärdade bestämmelser. 

V SAMVERKAN 

7 § 

Kåren samverkar inom sitt verksamhetsområde med bl.a. nedanstående myndigheter och 
organisationer, vilkas verksamhet har anknytning till FAK uppgifter. 

regionala och lokala totalförsvarsmyndigheter 
militära enheter och hemvärn 
frivilliga försvarsorganisationer 
trafiksäkerhetsorganisationer 

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

VI MEDLEMSKAP 

8 § 

1 Till medlem i Kåren kan Kårstyrelsen anta person som fyllt 18 år. 

2 Ungdom under 18 år kan, med målsmans tillstånd, antas som medlem för deltagande i 
ungdomsverksamhet. 

3 Person, som önskar bli medlem i Kåren, ansöker om detta på sätt, som fastställts av Kår-
styrelsen. 

4 Till utbildning, som leder till frivilligavtal, kan Kåren anta medlem, som är disponibel och 
lämplig för tjänstgöring främst inom den civila delen av Totalförsvaret. 

 Den, som skall tjänstgöra i Försvarsmakten, skall vara svensk medborgare. 

5 Medlem, som antages till utbildning för frivilligavtal, skall förbinda sig att 

a) rätta sig efter de bestämmelser, som myndigheterna fastställt för frivilligavtal och där-
med förbunden utbildning. 

b) bibehålla medlemskapet under hela avtalstiden. 

6 Den, som på grund av annan totalförsvarsuppgift eller av annat skäl inte får delta i all ut-
bildning, skall meddelas detta innan medlemskapet bekräftas.  

9 § 

1 Medlem, som önskar utträda ur Kåren, skall göra anmälan härom till Kårstyrelsen. 

2 Medlem, som inte erlagt av Kårstämman beslutade avgifter för senast förflutna verksam-
hetsår, kan anses ha utträtt ur Kåren. 



10 § 

1 Kårstyrelsen kan utesluta medlem, som 

 a) uppsåtligen bryter mot dessa stadgar eller vägrar att ställa sig till efterrättelse beslut, 
som  fattats av Kårstämman, eller bestämmelser, som utfärdats med stöd av dessa 
stadgar. 

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

2 Beslut om uteslutning fattas av Kårstyrelsen med minst två tredjedels majoritet. Medlem, 
som uteslutits, meddelas detta i form av protokollsutdrag. 

11 § 

Medlem, som utträtt eller uteslutits ur Kåren, har 

1 Förlorat all rätt till någon del av Kårens tillgångar. 

2 Inte rätt att deltaga i Kårens verksamhet eller att inneha något uppdrag för eller i Kåren. 

3 Skyldighet erlägga förfallna avgifter och att återlämna material, som erhållits av eller ge-
nom Kåren. 

12 § 

Till hedersmedlem i Kåren kan Kårstämman, efter förslag av Kårstyrelsen, kalla person, som 
gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för Kåren och FAK. 

Hedersmedlem är befriad från årsavgift. 

VII MEDLEMSAVGIFT 

13 § 

1 Kårstämman beslutar årligen på ordinarie Kårstämma om den medlemsavgift som skall 
gälla för nästkommande verksamhetsår. 

2 Årsavgiften skall erläggas före den 1 mars. 

3 Medlem i Kåren är endast den, som erlagt fastställd årsavgift eller är hedersmedlem. 

VIII KÅRSTÄMMAN 

14 § 

Kårstämman kan vara ordinarie eller extra Kårstämma. 

15 § 

Kårstämman består av: 

1 Kårstyrelsens ledamöter. 

2 Övriga medlemmar i Kåren. 

Kårens revisorer bör närvara vid Kårstämman. 

 

 

 



16 § 

Kårstyrelsen har rätt att till Kårstämman inbjuda representanter för Rikskårstyrelsen, andra 
kårer, samverkande myndigheter och organisationer samt enskilda personer. 

Inbjudna representanter och enskilda personer enligt ovan får deltaga i Kårstämmans för-
handlingar men ej i dess beslut. 

17 § 

1 Ordinarie Kårstämma skall hållas årligen före mars månads utgång på tid och plats, som 
beslutas av Kårstyrelsen. 

2 Meddelande om när ordinarie Kårstämma skall hållas lämnas senast åtta veckor före 
Kårstämman. 

3 Skriftlig kallelse, med av Kårstyrelsen fastställd föredragningslista, utfärdas av Kårchefen 
och sänds tillsammans med valberedningens förslag till samtliga medlemmar senast två 
veckor före Kårstämman. 

4 Ordförande vid Kårstämman är Kårchefen. 

Är denne förhindrad att närvara inträder i första hand vice Kårchefen. 

Är båda dessa förhindrade att närvara utser Kårstämman annan att som ordförande för 
Kårstämman leda förhandlingarna 

18 § 

Vid ordinarie Kårstämma skall följande ärenden förekomma: 

1 Val av ordförande vid Kårstämman om Kårchefen eller vice Kårchefen är förhindrade att 
närvara samt val av sekreterare vid Kårstämman om ordinarie sekreterare är förhindrad att 
närvara. 

2 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

3 Fastställande av röstlängd och beslutsmässighet. 

4 Fråga om Kårstämmans stadgeenliga utlysande. 

5 Fastställande av föredragningslista samt anmälan av och beslut om frågor, som enligt 23 § 
punkt 1 kan tagas upp under punkt 19 nedan. 

6 Kårstyrelsens årsredovisning för sistförflutna verksamhetsår. 

7 Revisorernas berättelse för samma tid. 

8 Fastställande av balansräkning. 

9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för Kårstyrelsen för den tid revisionen omfattat. 

10 Kårstyrelsens budgetförslag avseende egna medel för innevarande verksamhetsår att 
lända till huvudsaklig efterrättelse. 

11 Bestämma om den årsavgift, som skall gälla för nästkommande verksamhetsår. 

12 Frågor, som av Kårstyrelsen hänskjutits till Kårstämman - Propositioner. 

13 Förslag från medlemmar - Motioner. 

Fastställande av antalet ordinarie ledamöter och ersättare i Kårstyrelsen enligt 24 §.



15 A Val för två år, under år med jämn årtalssiffra, t.o.m. ordinarie Kårstämma andra året 
därefter av 

a) Kårchef tillika ordförande 
b) Kassaförvaltare 
c) halva antalet av fastställt antal övriga ordinarie ledamöter 
d) halva antalet av fastställt antal ersättare 

15 A Val för två år, under år med udda årtalssiffra, t.o.m. ordinarie Kårstämma andra året 
därefter av 

a) vice Kårchef tillika vice ordförande 
b) Sekreterare 
c) halva antalet av fastställt antal övriga ordinarie ledamöter 
d) halva antalet av fastställt antal ersättare 

16 Val för ett år av 

a) två revisorer 
b) två ersättare för dessa 

17 Val för ett år av föreskrivet antal ombud jämte ersättare till FAK Riksstämma enligt FAK 
Grundstadgar 11 § punkt 2. 

18 Val av valberedning enligt 34 §. 

19 Överläggning i frågor, som anmälts under punkt 5 ovan och i vilka beslut ej får fattas. 

19 § 

1 Extra Kårstämma skall hållas inom sex veckor efter det att endera 

 a) Kårstyrelsen så beslutat 
 b) minst en tredjedel av kårens medlemmar med angivande av skäl begärt det 
 c) Kårens revisorer begär det. 

2 Meddelande om extra Kårstämma skall utsändas till medlemmarna så snart som möjligt 
efter det att beslut om extra Kårstämma fattats av Kårstyrelsen. 

 Skriftlig kallelse till extra Kårstämma skall utfärdas av Kårchefen senast två veckor före 
extra Kårstämman. 

 Med kallelsen skall följa av Kårstyrelsen fastställd föredragningslista, vilken upptar ärende, 
som föranlett kallande av extra Kårstämma samt Kårstyrelsens yttrande över detsamma. 

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

4 För beslut vid extra Kårstämma gäller vad som stadgats i 21 - 23 §§. 

20 § 

1 Varje medlem har rätt att väcka motion till ordinarie Kårstämma. 

2 Motioner till ordinarie Kårstämma skall, för att kunna upptagas på föredragningslistan, vara 
Kårstyrelsen tillhanda senast sex veckor före dag för Kårstämman. 

3 Motion skall, jämte Kårstyrelsens yttrande, delges samtliga medlemmar och utsändas till-
sammans med kallelsen till Kårstämman. 

 

21 § 



1 Kårstämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar, som infunnit sig 
efter laga kallelse 

 Kårstämmans beslut fattas med enkel röstövervikt med nedanstående undantag: 

 a) beslut om ändringar av dessa stadgar då bestämmelserna i 43 § gäller 
 b) beslut om upplösning av Kåren då bestämmelserna i 45 § gäller. 

22 § 

1 Vid Kårstämman äger varje röstberättigad en röst. 

2 Röstning med fullmakt är inte tillåten. 

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

4 Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder utom vid personval, då lott-
ning skall ske. 

5 Ledamot eller ersättare i Kårstyrelsen äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för kårsty-
relsen eller vid val av revisorer och ersättare för dessa. 

23 § 

1 Vid ordinarie Kårstämman får beslut endast fattas i ärenden, som upptagits på den ut-
sända föredragningslistan. 

 I frågor, som anmälts under 18 § punkt 5, får dock överläggning äga rum under punkt 19 i 
föredragningslistan om Kårstämman så beslutar. 

 Beslut får inte fattas i sådana frågor. 

2 Vid extra Kårstämma får beslut endast fattas i ärende, som föranlett kallande av extra 
Kårstämman och som upptagits i kallelsen till densamma. 

3 Vid Kårstämma skall föras protokoll, som skall justeras av den, som varit ordförande vid 
Kårstämman och av de av Kårstämman valda justeringsmännen. 

IX KÅRSTYRELSEN 

24 § 

Kårstyrelsen, som väljs enligt 25 §, skall bestå av lägst 7 och högst 11 ordinarie ledamöter 
jämte högst 4 ersättare. 
Antalet fastställs av Kårstämman enligt 18 § punkt 14. 

I Kårstyrelsen, som bör utgöras av ett udda antal ledamöter, skall ingå: 

1 Kårchef tillika ordförande 

2 Vice Kårchef tillika vice ordförande 

3 Sekreterare 

4 Kassaförvaltare 

5 3 - 7 ordinarie ledamöter 

6 Högst 4 ersättare. 

 

25 § 



1 Ledamöter och ersättare till Kårstyrelsen väljs på ordinarie Kårstämma för en mandattid av 
två år. 

 Halva antalet väljs varje år. 

2 Avgår ledamot eller ersättare före utgången av mandattiden, väljs ny ledamot eller ersät-
tare för resten av mandattiden på nästa ordinarie Kårstämma (fyllnadsval). 

26 § 

1 Kårstyrelsen sammanträder på kallelse av Kårchefen. 

2 Kårchefen är skyldig sammankalla Kårstyrelsen inom tre veckor efter det att 

 a) minst hälften av Kårstyrelsens ledamöter, med angivandet av skäl, begärt det för be-
handling av visst ärende 

 b) revisorerna begärt det. 

3 Över Kårstyrelsens förhandlingar skall föras protokoll, som skall justeras av den, som varit 
ordförande för sammanträdet samt en av sammanträdet utsedd justeringsman - om sådan 
utsetts. 

4 Avskrift av justerat protokoll skall tillställas dem, som varit närvarande vid sammanträdet 
och i övrigt enligt Kårstyrelsens beslut. 

27 § 

1 Kårstyrelsen är beslutsmässig, om kallelse utgått minst fem dagar före sammanträdet och 
Kårchefen eller vice Kårchefen samt minst hälften av antalet ledamöter eller kallad ersät-
tare är närvarande. 

2 Varje ledamot enligt 24 § punkt 15 äger en röst. 
 Om ordinarie ledamot har förhinder kallas ersättare i dennes ställe och har då en röst. 
 Röstning får ej ske genom fullmakt. 

3 Beslut fattas med enkel röstövervikt och all röstning sker öppet. 
 Vid lika röstetal gäller den mening, som sammanträdets ordförande biträder. 

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

28 § 

Kårstyrelsen skall: 

1 Verkställa Kårstämmans beslut 

2 Besluta i frågor, som inte enligt dessa stadgar skall föreläggas Kårstämman 

3 Bereda ärenden, som skall föreläggas Kårstämman och avge yttranden över inkomna mo-
tioner. 

4 Planlägga och leda Kårens verksamhet. 

 Utbildningsverksamheten planläggs i samråd och samverkan med Länsstyrelsen, Länsar-
betsnämnden och vederbörlig enhet ur Försvarsmakten i enlighet med Rikskårstyrelsens 
anvisningar. 



5 Enligt av Rikskårstyrelsen utfärdade anvisningar 

 a) på grundval av föreliggande utbildningsbehov göra framställning till Rikskårstyrelsen 
om tilldelning av statsmedel 

 b) Handha och redovisa tilldelade statsmedel enligt gällande föreskrifter. 

6 Förvalta Kårens egna medel och besluta om användningen av dessa. 

7 Bemyndiga firmatecknare för Kåren. 

8 Genom firmateckning eller särskilt bemyndigat ombud företräda Kåren gentemot tredje 
man, myndighet eller vid rättsligt förfarande. 

9 Utse kurschefer, instruktörer och funktionärer samt vid behov tillsätta arbetsgrupper eller 
Verkställande Utskott samt meddela instruktioner för dem. 

10 Utfärda instruktioner för ekonomisk förvaltning, kassatjänst, personaltjänst och övriga 
funktioner samt för Kårens underavdelningar. 

11 Utse företrädare för Kåren där Kåren skall vara representerad och Kårstämman inte valt 
sådana. 

12 Verka för samarbete med totalförsvarsmyndigheter, hemvärn, frivilliga försvarsorganisa-
tioner, trafiksäkerhets- och andra organisationer, vilka verkar inom FAK och Kårens in-
tresseområde. 

13 Till ordinarie Kårstämma avge årsredovisning för senast förflutet verksamhetsår. 

14 Förelägga ordinarie Kårstämma summariskt budgetförslag för Kårens egna medel att 
lända till huvudsaklig efterrättelse för innevarande verksamhetsår. 

15 Till Rikskårstyrelsen avge rapporter och redovisningar i enlighet med anvisningarna i FAK 
Handbok. 

16 I övrigt verka för utvecklingen av Kåren och FAK. 

29 § 

1 Kårstyrelsen har rätt att till sina sammanträden inbjuda representanter för samverkande 
myndigheter och organisationer samt enskilda personer. Dessa får deltaga i Kårstyrelsens 
förhandlingar men ej i dess beslut. 

 Detta gäller även ledamöter av Rikskårstyrelsen samt företrädare för andra FAK-kårer. 

X VERKSTÄLLANDE UTSKOTT (VU) 

30 § 

Kårstyrelsen kan utse ett Verkställande Utskott, åt vilket uppdrages att: 

1 Besluta i ärenden, som av Kårstyrelsen hänskjutits till VU. 

2 Bereda ärenden, som skall föreläggas Kårstyrelsen. 

3 Mellan Kårstyrelsens sammanträden handlägga ärenden och besluta i frågor, som inte 
utan olägenhet kan uppskjutas till nästa Kårstyrelsesammanträde. 

Över VU sammanträde skall föras protokoll, som justeras av sammanträdets ordförande. 
Avskrift av VU protokoll skall snarast utsändas till Kårstyrelsens ledamöter. 

 

 



XI KÅRCHEF, SEKRETERARE OCH KASSAFÖRVALTARE 

31 § Kårchef 

Kårchefen eller, om denne har förhinder, vice Kårchefen åligger att, i enlighet med dessa 
stadgar samt av Kårstämman och Kårstyrelsen fattade beslut: 

1 Leda Kårens verksamhet. 

2 Vara Kårens självskrivne företrädare vid FAK Riksstämma samt i övrigt när Kåren skall 
representeras och Kårstyrelsen inte utsett någon annan representant. 

3 Kalla till Kårstämma, Kårstyrelsesammanträden och andra allmänna möten. 

4 Som ordförande leda Kårstämmans och Kårstyrelsens förhandlingar samt övriga all-
männa möten. 

5 Kontrollera att av dessa fattade beslut verkställs. 

6 Hålla sig väl underrättad om verksamheten vid Kåren. 

7 Besluta i frågor, som av Kårstyrelsen hänskjutits till Kårchefen eller inte bedöms vara av 
sådan omfattning och vikt att de skall avgöras av Kårstyrelsen och som inte utan olä-
genhet kan uppskjutas till nästa sammanträde med Kårstyrelsen. 

8 Attestera räkningar och besluta om utbetalningar där Kårstyrelsen inte annorlunda be-
stämt. 

9 Besluta om utmärkelsetecken och andra belöningar. 

10 I övrigt fördela arbetet inom Kårstyrelsen och i allt främja Kårens intressen. 

32 § Sekreterare 

Sekreterare åligger bl.a. att: 

1 Biträda Kårchefen vid ledningen av Kåren. 

2 Handlägga löpande ärenden enligt av Kårstyrelsen utfärdade anvisningar. 

3 Ansvara för medlemsmatrikeln. 

4 Förbereda ärenden, som skall föreläggas Kårstyrelsen. 

5 Vårda och ansvara för Kårens arkiv. 

6 Föra protokoll vid Kårstämma, Kårstyrelsesammanträden och övriga möten. 

7 I övrigt fullgöra vad som enligt FAK -Handbok (FAK HBK) och av Kårstyrelsen utfärdade 
instruktioner åligger sekreteraren och som inte av Kårstyrelsen delegerats till annan funk-
tionär. 

33 § Kassaförvaltare 

Kassaförvaltaren, som har huvudansvaret för Kårens ekonomiska förvaltning, skall ha god 
kännedom om bestämmelserna i kapitel 9 FAK HBK, åligger bl.a. att: 

1 I enlighet med bestämmelserna i FAK Handbok och av Kårstyrelsen utfärdad instruktion 
förvalta Kårens medel och tillgångar och tillvarata Kårens ekonomiska intressen. 

2 Svara för bokföringen av Kårens egna medel. 

3 Upprätta resultat- och balansräkning samt förslag till budget för Kårens egna medel. 

4 Inkassera medlemsavgifter och andra intäkter samt ombesörja utbetalningar från Kårens 
egna medel enligt av Kårstyrelsen utfärdad instruktion. 



5 Tillse att Kårens medel så långt möjligt är placerade på räntebärande konton. 

6 Ansvara för Kårens försäkringar samt för att Kårens värdehandlingar förvaras på ett be-
tryggande sätt. 

7 Ansvara för kontrolluppgifter till lokal skattemyndighet. 

8 Ansvara för att källskatt och andra avgifter inbetalas enligt gällande föreskrifter. 

9 Efter Kårstyrelsens anvisningar och bestämmelser i FAK Handbok samt centrala anvis-
ningar svara för utkvittering av Kåren tilldelade statsmedel och verkställa utbetalningar 
enligt gällande bestämmelser. 

10 Upprätta underlag för redovisning av erhållna statsmedel till Rikskårstyrelsen. 

Om särskild kassaförvaltare för statsmedel utsetts, gäller för denne för dessa medels hand-
havande utfärdade bestämmelser. 

XII VALBEREDNING 

34 § 

1 Valberedningen består av ordförande och två ledamöter, vilka väljs av ordinarie Kår-
stämma för en mandattid av ett år. 

2 Valberedningen arbetar på Kårstämmans uppdrag och dess arbete pågår fortlöpande un-
der det verksamhetsår mandatet gäller. 

3 Valberedningen är beslutsmässig när ordföranden jämte minst en av ledamöterna är när-
varande och kallelse utsänts senast fem dagar före sammanträdet. 

35 § 

1 Valberedningens uppgift är att till ordinarie Kårstämma avge förslag på 

 a) det antal ledamöter och ersättare, som skall ingå i Kårstyrelsen enligt 18 § punkt 14, 

 b) kandidater till de funktionärer, som skall väljas vid Kårstämman enligt 18 § punkterna 
 15-17. 

2 Varje medlem har rätt att avge förslag på personer lämpliga som funktionärer. 
 Sådana förslag skall lämnas till valberedningens ordförande senast den 1 september så 

att de kan ingå i valberedningens arbete. 

3 Valberedningens förslag skall sändas till samtliga medlemmar tillsammans med kallelsen 
till Kårstämman. 

XIII FÖRVALTNING OCH REVISION 

36 § 

1 Kårens firma tecknas, förutom av Kårstyrelsen, av den eller de personer, som enligt 28 § 
punkt 7 därtill bemyndigats 

 Sådant bemyndigande kan när som helst återkallas. 

2 Firmatecknare får inte utan särskilt beslut av Kårstyrelsen för Kårens räkning köpa eller 
sälja fast egendom eller inventarier. 

3 Firmatecknare får på eget ansvar utfärda fullmakt för annan person i begränsade förvalt-
ningsärenden. 

37 § 



För förvaltning av Kårens medel och tillgångar gäller att: 

1 Kassa så långt möjligt sköts genom bank eller postgiro. 

2 Bokföring av Kårens egna medel och statsmedel skall vara åtskilda och att medlen skall 
finnas på skilda bank- och postgirokonton. 

3 Värdehandlingar inte annat än tillfälligt förvaras på annat ställe än i bankfack eller mot-
svarande. 

4 Kårens medel får placeras endast enligt Kårstyrelsens beslut. 

38 § 

Kårstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för de medel och tillgångar, som står under 
Kårstyrelsens förvaltning. 

Detta gäller även för de beslut angående dessa medels och tillgångars användning och öv-
riga beslut, i vilka ledamöterna deltagit och mot vilka de inte låtit i protokollet anteckna avvi-
kande mening (reservation). 

39 § 

För Kårens ekonomiska förbindelser svarar endast dess egna medel och tillgångar. 

40 § 

1 Kårens revisorer skall vara två ordinarie samt två ersättare för dem, vilka väljs på ordinarie 
Kårstämma för en mandattid av ett år. 

2 Kårens räkenskaper och Kårstyrelsens förvaltning skall, vad avser såväl egna som statliga 
medel, fortlöpande granskas av revisorerna. 

3 Kårstyrelsen skall tillhandahålla revisorerna Kårens räkenskapshandlingar, protokoll och 
övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de begär det. 

 Kårens bokföring och redovisning vad avser statliga medel skall också på begäran hållas 
tillgänglig för granskning av Riksrevisionsverket (RRV). 

4 För revision av förvaltningen för senast avslutade verksamhetsår skall erforderliga hand-
lingar överlämnas till revisorerna före den 15 februari. 

5 Efter företagen granskning skall revisorerna senast tre veckor före ordinarie Kårstämma till 
Kårstyrelsen överlämna den revisionsberättelse, som skall föreläggas Kårstämman. 

6 Om Kårstyrelsen inte beviljas ansvarsfrihet vid Kårstämman skall sådan dock anses bevil-
jad om talan över förvaltningen inte väckts inom sex månader efter Kårstämman. 

XIV VERKSAMHET UNDER BEREDSKAP OCH KRIG 

41 § 

Kårens verksamhet under höjd beredskap och krig skall så långt möjligt genomföras som 
under fred. 

Därutöver utfärdar Rikskårstyrelsen särskilda anvisningar i enlighet med av ÖB/AMS utgivna 
riktlinjer. 

För organisationen av Kårens ledning och ansvar under höjd beredskap och krig gäller ned-
anstående särskilda bestämmelser. 



1 Om ordinarie Kårstämma inte kan hållas inom den tid som stadgarna föreskriver på grund 
av höjd beredskap eller krig äger Kårstyrelsen rätt att besluta om annan tid för Kårstäm-
man. 

 Om Kårstämman p.g.a. yttre förhållanden inte kan hållas i stadgeenlig tid förlängs man-
dattiden för de valda funktionärerna till dess att ordinarie Kårstämma kan hållas. 

2 Kårstyrelsen kan utse ett särskilt Krigspresidium, som, om förhållandena så kräver, tillsvi-
dare övertar Kårstyrelsens uppgifter och befogenheter. 

 I detta Krigspresidium skall de funktionärer, som har ego-avtal i Kåren samt utbildningsle-
dare ingå. 

 Krigspresidiet kan förstärkas genom adjungering av disponibla medlemmar. 

3 Om förhållandena blir sådana, att det ej går att samla vare sig Kårstyrelse eller Krigspre-
sidium, överflyttas Kårstyrelsens och Krigspresidiets uppgifter och befogenheter till de 
funktionärer, som har ego-avtal med kåren. 

4 Rätt att besluta om vem som skall teckna Kårens firma äger Krigspresidiet när detta är 
tillträtt. 

 När varken Kårstyrelse eller Krigspresidium längre kan fungera äger de funktionärer, som 
har ego-avtal med Kåren rätt att teckna Kårens firma - var för sig. 

5 Fråga om Kårens upplösning får ej behandlas under höjd beredskap eller krig och ej heller 
fråga om ändring av Kårens stadgar. 

Dessa bestämmelser träder i kraft vid beredskapslarm eller när Rikskårchefen så bestämmer. 

XV STADGEÄNDRING 

42 § 

Förslag om ändring av dessa stadgar kan väckas av Kårstyrelsen eller som motion till ordi-
narie Kårstämma. 

43 § 

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om 

1 förslaget varit utsänt till samtliga medlemmar samtidigt med kallelsen till Kårstämman och 
upptagits på föredragningslistan. 

2 minst två tredjedelar av de vid Kårstämman närvarande röstberättigade varit eniga om 
beslutet. 

3 FAK Rikskårstyrelse godkänt ändringarna. 

Beträffande undantag se 41 §. 

XVI UPPLÖSNING AV KÅREN 

44 § 

Förslag till upplösning av Kåren kan väckas av Kårstyrelsen eller som motion. 

Förslaget skall underställas två på varandra följande Kårstämmor, som hålls med minst två 
månaders mellanrum. Av dessa skall minst en vara ordinarie. 

45 § 

Beslut om upplösning av Kåren är giltigt endast om 



1 förslaget varit utsänt till samtliga medlemmar samtidigt med kallelsen till respektive Kår-
stämma och upptagits på respektive föredragningslista. 

2 minst två tredjedelar av de röstberättigade vid vardera av de enligt 44 § hållna Kårstäm-
morna varit eniga om beslutet. 

3 FAK Rikskårstyrelse godkänt beslutet. 

Beträffande undantag se 41 §. 

46 § 

Vid Kårens upplösning skall den sista Kårstämman besluta om användningen av Kårens till-
gångar och medel, sedan redovisning av erhållna anslag lämnats och alla skulder betalats. 

Därvid skall beaktas att tillgångar i första hand skall tillfalla FAK Riksförbund eller annan 
kvarvarande Kår och i andra hand annan frivillig försvarsorganisation med liknande syften 
som FAK. 

 

Dessa stadgar träder i kraft omedelbart sedan Kårstämman antagit dem. 

Avvikelser från och tillägg till ”Normalstadgar för kår” skall dock godkännas av Rikskårstyrel-
sen innan de träder i kraft. 

Stadgarna antagna vid ordinarie Kårstämma 1995.09.26. 

 


