Stadgar för

Östergötlands Flyghistoriska Sällskap
Flygvapenmusei Vänner
Stadgarna reviderades vid årsmöten 1999, 2004, 2012 samt 2018.

§ 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 3 ORGANISATION

1:1 Firma och Säte
Sällskapets namn och firma är Östergötlands Flyghistoriska Sällskap,
Flygvapenmusei Vänner, förkortat ÖFS. Sällskapet bildades 1967 och är
öppet och oberoende samt har sitt säte i Linköping.

3:1 Allmänt
ÖFS är organiserat i Årsmöte, Styrelse, Arbetsgrupper, Valberedning och
Revisorer. Verksamheten leds och bedrivs genom dessa organs regelbundna
möten och arbete.

1:2 Ändamål
ÖFS har som ändamål att:

3:1:1 Räkenskaper
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december.
Före 15 februari varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna verksamhetsberättelse, aktuell inventarieförteckning samt resultat- och balansräkning för
föregående verksamhetsår.
Revision skall vara verkställd och berättelse avgiven senast en vecka före
årsmötet.

• främja och stödja Flygvapenmuseums verksamhet.
• ställa expertis till Flygvapenmuseums förfogande för dels rådgivning
främst vad gäller förvärv, restaurering och underhåll av flyghistoriskt
intressanta föremål, dels för att tillföra flygteknisk och flyghistorisk
kunskap samt information.
• bedriva och understödja forskning och utbildning rörande svensk militär
flyghistoria.
• sprida kunskap och information om flyghistoria genom att utge skrifter,
ordna studiebesök, arrangera föreläsningar, filmvisningar etc för medlemmar och andra flygintresserade.
• förvalta Flygets Hus och föreningens övriga flyghistoriska tillgångar.
1:3 Medlemmar
ÖFS består av enskilda medlemmar, förenings- eller företagsmedlemmar
samt hedersmedlemmar. Medlemsmatrikel skall föras genom styrelsens
försorg.
1:4 Stadgar
ÖFS fastställer självt de stadgar som skall gälla för verksamheten. Förslag till
stadgeändring kan väckas av varje medlem och skall skriftligen vara styrelsen
tillhanda senast den 31 januari. Efter granskning skall styrelsen presentera
förslaget på nästkommande årsmöte för beslut.
Beslut om stadgeändring kräver minst två tredjedels majoritet.
Stadgarna skall finnas tillgängliga på ÖFS hemsida – www.ofsflyg.se

§ 2 MEDLEMSKAP
2:1 Medlemmar
Ny medlem skall erhålla de nummer av ÖFS Meddelande som utgivits under
året. Medlemsavgift för ny medlem som betalats efter 1 oktober anses gälla
även efterföljande kalenderår.
Styrelsen har rätt att utesluta medlem som bryter mot sällskapets stadgar
eller dess ändamål.
Medlem skall:
• följa ÖFS stadgar samt av årsmötet och styrelsen fattade beslut.
• före februari månads utgång betala av årsmötet fastställd medlemsavgift
som gäller för löpande kalenderår.
• Medlem som, efter påminnelse, ej betalat medlemsavgiften uteslutes ur
sällskapet.
2:2 Hedersmedlemmar
Till hedersmedlem kan väljas den som i synnerligen hög grad främjat ÖFS
ändamål eller svenskt flygs utveckling och som ÖFS därför vill betyga sin
aktning. Hedersmedlem föreslås av styrelsen som framlägger förslag, med
motivering, för beslut på ordinarie årsmötet varvid två tredjedels majoritet
fordras. Hedersmedlem har samma rättigheter och förmåner som andra
medlemmar men betalar ingen medlemsavgift.

3:2 Årsmöte
Årsmötet utgör ÖFS högsta rådgivande och beslutande organ på sätt som
föreskrivs i dessa stadgar. Ordinarie årsmöte skall, på kallelse av styrelsen,
hållas före mars månads utgång.
Kallelse till årsmöte, jämte preliminär föredragningslista, meddelas genom
ÖFS Meddelande, ÖFS Hemsida eller på annat sätt, senast två veckor före
mötesdagen. Motioner till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda
senast den 31 januari.
Beslut om extra årsmöte kan, när så särskilt påkallas, fattas av ordinarie
årsmöte eller av styrelsen, vilken är sammankallande på samma sätt som
för ordinarie årsmöte. Vid årsmöte skall föras protokoll som, efter justering
oavkortat eller i sammandrag, delges medlemmarna på sätt som styrelsen
beslutar.
3:2:1 Årsmötets öppnande och ledning
Årsmötet öppnas av ÖFS ordförande som skall anmäla godkända fullmakter,
kräva beslut om årsmötets behöriga utlysande och godkännande av föredragningslistan samt förrätta val av mötesordförande och sekreterare jämte två
justeringsmän tillika rösträknare vilka, tillsammans med mötesordföranden,
skall justera vid mötet fört protokoll.
3:2:2 Omröstning
Omröstning sker öppet om inte annat beslutas. Sluten omröstning förrättas
om minst en tiondel av de röstberättigade begär detta. Vid årsmöte får närvarande medlem utöva frånvarande medlems rösträtt genom användande av
skriftlig, personlig fullmakt till ett högsta antal av fem fullmakter. Fullmakt
skall lämnas till sekreteraren innan årsmöte öppnas.
Som årsmötets beslut gäller den mening som fått största antalet röster.
Vid lika röstetal efter omröstning gäller den mening som biträds av mötesordföranden. Vid årsmöte får beslut fattas endast i fråga som upptagits på
föredragningslistan.
3:2:3 Årsmötets uppgifter
Årsmötet skall:
• behandla styrelsens och revisorernas berättelser för det gångna verksamhetsåret.
• godkänna resultat- och balansräkningen för det gångna verksamhetsåret.
• besluta om disposition av det gångna verksamhetsårets överskott eller
om sätt att täcka eventuellt underskott.
• pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse.
• fastställa medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår.
• behandla föreliggande propositioner och motioner samt eventuella
förslag till hedersmedlemmar.

• välja styrelseordförande på ett år och minst sex men högst tolv övriga
styrelseledamöter på som längst två år.
• utse två revisorer, varav en sammankallande, som väljs på två år, jämte
en revisorsuppleant som väljs på ett år.
• utse två medlemmar, varav en sammankallande, som väljs på två år till valberedning med uppgift att förbereda nästa årsmötes val av funktionärer.
3:3 Styrelse
ÖFS styrelse leder sällskapets verksamhet i överensstämmelse med dessa
stadgar och av årsmötet fattade beslut.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan på varandra följande ordinarie
årsmöten.
Styrelsen konstituerar sig själv och skall förutom vald ordförande omfatta
vice ordförande, sekreterare, kassör, ordföranden i arbetsgrupper samt
övriga ledamöter.
Styrelsen tillsätter efter behov arbetsgrupper.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Denne skall dessutom
kalla till sammanträde då minst två styrelseledamöter eller en revisor så
begär.
Styrelsen har rätt att till sig adjungera medlem eller annan av verksamheten
berörd person.
Chefen för Flygvapenmuseum är ständigt adjungerad till styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet röstberättigade är närvarande. Omröstning skall ske öppet. Sluten omröstning förrättas om en
styrelseledamot så begär.
Som styrelsens beslut gäller den mening som får flest antal röster. Vid lika
röstetal gäller den mening som biträds av mötesordföranden.
Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll, som justeras av mötesordföranden och därefter fördelas till styrelsens ledamöter, adjungerade och
revisorer.
3:3:1 Styrelsens befogenheter
Styrelsen har befogenheter att:
• besluta om firmatecknare.
• besluta om attesträtt.
• vid förfall av ordföranden utse annan styrelseledamot att träda i dennes
ställe.
• utse ÖFS representanter i andra organisationer och vid evenemang.
3:3:2 Styrelsens uppgifter
Styrelsen skall:
• ansvara för sällskapets ekonomi.

Arbetsgrupperna konstituerar sig själva och sammanträder på kallelse av
gruppens ordförande.
Arbetsgrupperna kan, inom ramen för sin verksamhet, adjungera de resurser
som krävs.
Arbetsgrupperna rapporterar på lämpligt sätt sin verksamhet till Styrelsen.
3:5 Valberedning
Valberedningen skall bestå av medlemmar som inte är ledamöter av styrelsen.
Valberedningen skall inför årsmötet lämna förslag till:
• ordförande
• övriga styrelseledamöter
• revisorer med suppleant
• valberedning
3:6 Revisorer
Revisorerna skall vara medlemmar som inte är ledamöter av styrelsen.
Revisorernas ansvar är att granska ÖFS förvaltning och räkenskaper.
Revisorerna har rätt att:
• ta del av samtliga protokoll, räkenskaper, inventarieförteckningar och
övriga relevanta handlingar.
• företa revision när de så önskar.
• utan rösträtt delta i styrelsens och arbetsgruppernas sammanträden.
Revisorerna skall i den till årsmötet lämnade revisionsberättelsen kommentera den av styrelsen framlagda ekonomiska redogörelsen, kommentera
styrelsens förslag till hantering av uppkommet över- eller underskott samt
till- eller avstyrka ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

§ 4 ÖSTERGÖTLANDS FLYGHISTORISKA STIFTELSE
Stiftelsen förvaltar sedan 1978 de medel som genom Östergötlands
Flyghistoriska Sällskaps försorg fonderats för vetenskaplig forskning och
anskaffning av flyghistoriskt värdefull materiel mm. Stiftelsens verksamhet
sköts av en av Östergötlands Flyghistoriska Sällskap särskilt utsedd styrelse
och i enlighet med separata stadgar.
Östergötlands Flyghistoriska Sällskaps styrelse skall:
• granska och avge utlåtande över förslag till stadgeändring i Stiftelsen.
• tillsätta styrelseledamöter i Stiftelsen i enlighet med Stiftelsens stadgar.
• informera Östergötlands Flyghistoriska Sällskaps årsmöte om Stiftelsens
verksamhet.

• förvalta sällskapets byggnader och inventarier.
• upprätta instruktioner/beskrivningar för styrelsebefattningar, arbetsgrupper och funktionärer.
• föra förteckning över sällskapets medlemmar.
• ansvara för utgivningen av sällskapets publikationer.
• administrera och vårda sällskapets arkiv och bibliotek.
• bereda ärenden för behandling vid årsmötet.
• göra föredragningslista för årsmötet.
• efter verksamhetsårets slut och genomförd revision för årsmötet
presentera verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse.
• verkställa årsmötesbeslut.
Styrelsens ansvar gentemot stiftelsen framgår av § 4.
3:4 Arbetsgrupper
Arbetsgrupper skall, på styrelsens uppdrag och inom styrelsens angivna
ramar, sköta delar av det löpande arbetet inom ÖFS. Detta för att dels koncentrera verksamheten till sällskapets ändamål samt engagera fler av sällskapets medlemmar i verksamheten, dels avlasta styrelsen och därmed
begränsa behovet av styrelsesammanträden.
Styrelsen etablerar de arbetsgrupper som verksamheten kräver.
Ordföranden i en arbetsgrupp bör vara medlem i ÖFS styrelse.

§ 5 HARRIET OCH STEN GUSTAFSSONS FOND
Harriet och Sten Gustafsson har i Gåvobrev daterat 21 oktober 2016 skänkt
en penninggåva till ÖFS. Gåvan skall utgöra en särskild fond som administreras av Sällskapet och bära Harriet och Sten Gustafssons namn.
Ändamålet med gåvan är att dels utveckla verksamheten inom Sällskapet,
dels stödja personer inom flyget som utmärkt sig och gjort förtjänstfulla
insatser.
Sällskapets styrelse har att besluta om utdelning av medel i enlighet med fondens ändamål. Till detta utser styrelsen inom sig en stipendiekommitté, som
skall föreslå personer som bör belönas och/eller projekt som bör stödjas.

§ 6 ÖFS UPPLÖSNING
Beslut om ÖFS upplösning samt överföring av föreningens tillgångar kan
endast fattas på förslag av ÖFS styrelse. För sådant beslut fordras minst två
tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varvid minst det
ena skall vara ett ordinarie årsmöte.
Om så skett upplöses sällskapet snarast varefter samtliga tillgångar, sedan
alla skulder reglerats och slutrevision skett, överförs till Flygvapenmuseum
alternativt till en av ÖFS styrelse rekommenderad organisation med flyghistorisk verksamhet, för att där förvaltas i enlighet med ÖFS ändamål.

