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§ 1. Namn och firma 

Förbundets firma är Förbundet Reservofficerarna, förkortat SROF. 

SROF:s firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen därtill utser. 

§ 2. Ändamål 

SROF har till ändamål att företräda anslutna reservofficerare i fackliga frågor, samt 

tillhandahålla facklig medlemsservice. Förbundet skall även tillvarata de i 

medlemsförbunden anslutna enskilda medlemmars intressen som reservofficerare samt 

verka för reservofficerarnas position inom Försvarsmakten och i samhällslivet i övrigt. 

§ 3. Säte 

SROF har sitt säte i Stockholm. 

§ 4. Medlemskap 

SROF är en sammanslutning av medlemsförbund. Som medlemsförbund kan upptas 

intresseförbund, vilket organiserar reservofficerare som enskilda medlemmar 

 

Medlemskap i SROF beviljas av förbundsstämman. 

 

Medlemsförbunds utträde ur SROF skall beviljas av styrelsen med en uppsägningstid på 

högst tolv månader, räknat från den dag då skriftlig uppsägning kommit styrelsen till del. 
Medlemsförbund som motverkar SROF:s ändamål eller inte följer dessa stadgar, får 

uteslutas av förbundsstämman med omedelbar verkan. För uteslutning erfordras att 

beslutet biträdes med minst tre fjärdedelar av de angivna rösterna. 

§ 5. Årsavgift 

Medlemsförbund är skyldig att till SROF erlägga den årsavgift som beslutas av 

förbundsstämman. Årsavgiften erlägges på det sätt som styrelsen närmare anger. 

§ 6. Förbundsstämma 

Förbundsstämman är SROF:s högsta beslutande organ. 

 

Styrelsen kallar till förbundsstämma. Kallelse sker genom brev eller mejl, vilket skall vara 

medlemsförbunden tillhanda senast 28 dagar före dag för förbundsstämman. 

Föredragningslista med uppgift om de ärenden som skall behandlas vid förbundsstämman 

skall vara medlemsförbunden till handa senast 12 dagar före dagen då stämman öppnas. 

 

Förbundsstämma hålls årligen under första kvartalet. Extra förbundsstämma hålls på 

begäran av revisor eller medlemsförbund. 
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Varje medlemsförbund företräds vid stämman av ett antal delegater. Varje delegat har en 

röst. Omröstning sker öppet men val verkställs, om någon delegat så påfordrar, med slutna 

sedlar. Antalet delegater baseras på antalet enskilda betalande medlemmar i 

medlemsförbunden per den 31 december året innan förbundsmötet hålls. Varje uppnått 

500-tal medlemmar medger rätt att skicka en delegat. Varje förbund har dock rätt att skicka 

minst en delegat. Beslut om årsavgift, budget eller i andra ekonomiska frågor erfordrar att 

samtliga närvarande delegater vid stämman förenar sig därom (enhälligt beslut). 

 

Medlemsförbundens enskilda medlemmar äger rätt att närvara och yttra sig vid 

förbundsstämman. 

 

Vid förbundsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 

 

1. Förbundsstämmans öppnade. 

2. Val av ordförande att leda stämmans överläggningar. 

3. Fastställande av röstlängd. 

4. Val av två justeringsmän att, jämte förbundsstämmoordförande, justera protokollet. 

5. Frågan om förbundsstämmans behöriga utlysande. 

6. Styrelsens förvaltningsberättelse. 

7. Revisorernas berättelse. 

8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna för föregående räkenskapsår. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Av medlemsförbund gjord framställning, vilken minst 12 dagar före 

förbundsstämmans öppnande skriftligen eller via mejl anmält till styrelsen och 

medlemsförbunden för behandling vid förbundsstämman. 

11. Propositioner, vilken behandlas av styrelsen  och minst 12 dagar före 

förbundsstämman skriftligen eller via mejl delgivits medlemsförbunden. 

12. Fastställande av årsavgift och budget. 

13. Val av en förbundsordförande tillika ordförande för styrelsen. 

14. Val av en vice ordförande. 

15. Val av minst fyra ledamöter. 

16. Val av två revisorer och minst en revisorssuppleant. 

17. Val av valnämnd med minst tre ledamöter. 

18. Övriga frågor, som tas upp för överläggning utan att beslut fattas, samt 

19. Förbundsstämmans avslutande. 

 

Vid extra förbundsstämma utgår punkterna 6-9. 

§ 7. Valnämnd 

SROF:s valnämnd skall bestå av minst tre representanter från SROF:s medlemsförbund. 

Valnämnden utses av förbundsstämman för en mandatperiod som upphör vid utgången av 

nästkommande års ordinarie förbundsstämma. 

 

SROF:s eller medlemsförbundens ordförande får ej ingå i valnämnden. 
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Valnämndens sammansättning skall spegla medlemsförbundens relativa storlek och det 

största medlemsförbundet skall därför äga rätt att utse två representanter till valnämnden 

medan övriga medlemsförbund har rätt att utse en representant vardera. 

 

Valnämnden sammanträder på kallelse av det medlemsförbund som har flest antal enskilda 

medlemmar. Det åligger valnämnden att förbereda alla valärenden som förekommer vid 

förbundsstämman och i styrelsen och att till förbundsstämman framlägga ett förslag 

avseende dessa valärenden. 

 

Valnämnden skall eftersträva att fatta beslut i valärendena med enighet. För det fall 

valnämnden inte kan enas om förslag i något valärende skall valnämnden fatta beslut därom 

med enkel majoritet. 
 

§ 8. Styrelse och kansli 

Förbundsstämman väljer styrelsen för en period av ett år. Styrelsen består av en 

förbundsordförande, en vice ordförande samt minst fyra styrelseledamöter. 

 

Styrelsen är beslutsför om minst tre styrelseledamöter är närvarande. Samtliga 

medlemsförbund skall vara representerade i styrelsen. Vid styrelsens sammanträden skall 

protokoll föras. 

 

Styrelsen beslutar därutöver om formerna för sitt eget inre arbete. 

 

Styrelsen får anställa personal för att bemanna SROF:s kansli. 

§ 9. Räkenskapsår och förvaltning 

SROF:s räkenskapsår följer kalenderår. 

 

För varje räkenskapsår skall styrelsen avge resultat-och balansräkning samt 

förvaltningsberättelse, vilka skall tillställas revisorerna senast den 15 februari påföljande år. 

§ 10. Revision 

Granskning av SROF:s räkenskaper och förvaltning skall verkställas efter varje avslutat 

räkenskapsår av två revisorer som välj av förbundsstämman. Revisorerna skall avge en 

berättelse över granskningen till förbundsstämman. 

§ 11. Anslutning till annat förbund 

För fullgörandet av SROF:s ändamål får anslutning ske till annat förbund eller 

sammanslutning av förbund. Beslut härom fattas av förbundsstämman. 
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§ 12. Stadgeändring och upplösning 

För ändring av dessa stadgar eller SROF:s upplösning erfordras antingen att samtliga 

närvarande delegater vid förbundsstämman förenar sig i beslut därom, eller att sådant 

beslut fattas vid två på varandra följande förbundsstämmor med minst sex månaders 

mellantid samt att beslutet vid båda tillfällena biträdes med minst två tredjedelar av de 

avgivna rösterna. 

 

I händelse av SROF:s upplösning skall dess behållna förmögenhet fördelas i proportion till 

respektive medlemsförbundsantal medlemmar vid utgången av närmast föregående 

årsskifte. 


