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STADGAR FÖR FLYG- OCH RYMDTEKNISKA FÖRENINGEN

§1

Flyg- och rymdtekniska Föreningen, svensk förening för flygteknik och rymdteknik, i
fortsättningen benämnd Föreningen, har till uppgift att vara en sammanslutning av personer,
verksamma inom områdena flygteknik och rymdteknik eller med intresse för dessa områden,
med syfte att gagna den flyg- och rymdtekniska verksamheten inom landet. Sin verksamhet vill
Föreningen utöva genom att anordna föredrag med diskussioner, företa studieresor, anordna
seminarier och kongresser, ge ut skrifter eller på andra sätt som kan vara ägnade att befordra
intresset för flygteknik och rymdteknik, såväl bland medlemmarna som i allmänhet.

Föreningen har även till uppgift att ansvara för utdelning av Thulinmedaljen i guld, silver och
brons.

§2

Föreningen utgör sedan 1968 en sammanslutning av Flygtekniska Föreningen, bildad 1933,
och Svenska Interplanetariska Sällskapet, bildat 1950.

Föreningens namn ändrades genom stadgeändring på årsmötet 2014 till: Flyg- och
rymdtekniska Föreningen. Föreningens engelska namn är: The Swedish Society of Aeronautics
and Astronautics.

§3

Föreningen består av en Huvudförening i Stockholm och Lokalavdelningar utanför Stockholm.
Lokalavdelning kan bildas, efter beslut av Föreningens styrelse, genom sammanslutning av
medlemmar i en ort med utpräglad flygteknisk eller rymdteknisk aktivitet. Varje
Lokalavdelning utgör en integrerad del av Föreningen, men har en egen styrelse och egen
verksamhet, som dock huvudsakligen är begränsad till orten ifråga. Lokalavdelning skall
benämnas ”Flyg- och rymdtekniska Föreningen, svensk förening för flygteknik och
rymdteknik, Lokalavdelning i …”.

§4

Rätt till medlemskap i Föreningen har var och en som antingen är yrkesmässigt verksam inom
områdena flygteknik och rymdteknik eller som har intresse för dessa områden.

Medlem väljer själv om han eller hon vill ingå i Huvudföreningen eller någon Lokalavdelning
och betalar sin årsavgift i enlighet härmed. Årsavgiften för Lokalavdelning bör i regel vara
densamma som för Huvudföreningen.

Medlem som trots påminnelser inte i skälig tid betalat fastställd årsavgift anses ha anmält sitt
utträde ur Föreningen.
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§5

Till hedersledamot av Föreningen kan styrelsen kalla person som på ett utomordentligt
förtjänstfullt sätt främjat Föreningen eller dess syften. Styrelsebeslut angående hedersledamot
skall vara enhälligt.

§6

Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm.

Föreningens styrelse består av ordförande och övriga styrelseledamöter (lägst åtta och högst
tio) från Huvudföreningen, samt två ledamöter från varje Lokalavdelning. Styrelsen utser inom
sig vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare och övriga befattningshavare.

Föreningens räkenskaper avslutas per verksamhetsår (1/4 – 31/3).

§7

Föreningens och tillika Huvudföreningens årsmöte skall hållas varje år före utgången av maj
månad, om möjligt i nära anslutning till Enoch Thulins minnesdag den 14 maj. Kallelse till
årsmötet skall av styrelsen utsändas till Huvudföreningens och Lokalavdelningarnas
medlemmar senast två veckor före dagen för årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Godkännande av kallelse och dagordning.
3. Val av två justeringsmän, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet.
4. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
5. Resultaträkning och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisionsberättelse.
7. Beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av budget för det löpande verksamhetsåret.
9. Beslut om årsavgift för Huvudföreningen.
10. Val av ordförande i Föreningen för tiden t o m nästa ordinarie årsmöte.
11. Val av övriga styrelseledamöter i Huvudföreningen, som skall vara lägst åtta och högst tio,
för en tid av två år. Varje år väljs halva antalet ledamöter, medan övriga ledamöter kvarstår
från föregående år.
12. Val av två styrelsesuppleanter i Huvudföreningen för en tid av ett år.
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
14. Val av tre ledamöter i valberedningen.
15. Övriga ärenden.

Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och funktionärer sker med enkel majoritet och
genom öppen omröstning, såvida inte årsmötet i särskilt fall beslutar annorlunda.

Förslag avsedda att behandlas vid årsmötet skall vara skriftligen inlämnade till styrelsens
ordförande senast två veckor före årsmötet.
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§8

Föreningens årsmöte skall hållas i Stockholm. Andra sammankomster kan, då så är lämpligt,
hållas på andra platser.

§9

Extra årsmöte skall sammankallas inom fyra veckor efter beslut av styrelsen eller till styrelsen
inkommen skriftlig begäran av minst 10% av Föreningens medlemmar.

§10

Det åligger Föreningens styrelse:
- att sammankalla Föreningen
- att organisera Föreningens verksamhet och tillvarata dess intressen
- att förvalta och gemensamt ansvara för Föreningens tillgångar
- att hålla Lokalavdelningarnas styrelser informerade om Föreningens verksamhet.

Styrelsen är beslutsmässig om minst sex ledamöter, inklusive ordförande eller vice ordförande,
är närvarande. Närvarande ledamot får föra talan och utöva rösträtt för högst en frånvarande
ledamot, genom skriftlig personlig fullmakt som överlämnats till sekreteraren före
styrelsesammanträdet.
Innan styrelsen fattar beslut i ekonomiska frågor som rör hela Föreningen skall förslag till
beslut med tillhörande underlag i god tid delges samtliga styrelseledamöter, så att de får
tillfälle att ta ställning och framföra sin åsikt även om de inte kan närvara.

§11
(Speciellt för Lokalavdelningar)

För varje Lokalavdelning skall årsmöte hållas varje år före utgången av maj månad, om möjligt
före Föreningens årsmöte. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen utsändas till
Lokalavdelningens medlemmar senast två veckor före dagen för årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Godkännande av kallelse och dagordning.
3. Val av två justeringsmän, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet.
4. Verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport för det senaste verksamhetsåret.
5. Revisionsberättelse.
6. Beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
7. Beslut om årsavgift. Årsavgiften bör i regel vara densamma som för Huvudföreningen.
8. Val av ordförande för tiden t o m nästa årsmöte.
9. Val av övriga styrelsemedlemmar, lägst fyra, för en tid av ett år.
10. Val av styrelsesuppleanter, högst två, för en tid av ett år.
11. Val av två revisorer, alternativt en revisor och en revisorssuppleant.
12. Val av två ledamöter i valberedningen.
13. Övriga ärenden.
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Förslag avsedda att behandlas vid årsmötet skall vara skriftligen inlämnade till styrelsens
ordförande senast en vecka före årsmötet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare samt vilka två
ledamöter som skall ingå i Föreningens styrelse.

Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter, inklusive ordförande eller vice
ordförande, är närvarande.

§12

För ändring av Föreningens stadgar eller för upplösning av Föreningen fordras beslut med
minst 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna vid två på varandra följande möten, med
minst en månads mellanrum, till vilka kallelse utgått som till årsmöte.

§13

I händelse av Lokalavdelnings upplösning, som måste godkännas av Föreningens styrelse, skall
dess tillgångar överlämnas till Föreningen.

I händelse av Föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till Ingenjörsveten-
skapsakademien, att användas för något ändamål som motsvarar Föreningens eget ändamål.


