STADGAR
Följande är stadgat enl. nedanstående § 16 att gälla fr.o.m. 2016-04-09:
§1

Namn:
Föreningens officiella namn är AOPA-Sweden. Föreningen skall vara ansluten till
IAOPA, the International Council of Aircraft Owners and Pilots Association.

§2

Ändamål:
Föreningen är en öppen, allmännyttig ideell förening, som verkar för de av sina
medlemmar som är piloter och/eller flygplansägare. Föreningen skall forma, uttrycka
och framföra viktiga positioner för att främja allmänflygets ekonomi, säkerhet,
användbarhet och popularitet.
Föreningen skall därigenom verka för:
1. Ökad förståelse för allmänflyg hos reglerande myndigheter samt för reducering av
utvecklingshämmande bestämmelser och åtgärder.
2. Ökat stöd och intresse för allmänflyg hos myndigheter, näringsliv och allmänhet
genom utövande av upplysningsverksamhet.
3. Ökad tillgänglighet vid befintliga flygplatser, byggande av flera flygplatser samt
motverkande av nedläggningar.
4. Största möjliga flygsäkerhet.
5. Friast möjliga tillgång till luftrummet åt allmänflyget.
6. Stimulans till ökad användning av allmänflyg vid resor inom Sverige och i vänskap
mellan länder till lägsta möjliga kostnad.
7. Hjälp åt flygintresserade, enskilda, klubbar och företag med råd och anvisningar.
8. Modernisering av luftfartygsflottan inom Svenskt allmänflyg i syfte att nå mindre
miljöpåverkan.

§3

Medlemskategorier:
Föreningen har tre medlemskategorier. Aktiva medlemmar, hedersmedlemmar samt
stödjande medlemmar.
Aktiva medlemmar:
Med aktiv medlem menas fysisk person som antingen är pilot, ägare eller innehavare
av luftfartyg. Med pilot avses här varje person som soloflugit ett luftfartyg.
Hedersmedlemmar:
Med hedersmedlemmar menas personer som av föreningens styrelse utsetts till
hedersmedlemmar enl. nedanstående § 14.
Stödjande medlemmar:
Med stödjande medlem menas person, företag eller organisation som önskar stödja
föreningens verksamhet. Stödjande medlemmar kan vara fysisk- eller juridisk
person.
Stödjande medlemmar är indelad i följande grupper:
· Stödmedlem: Enskild fysisk person som önskar stödja föreningens verksamhet.
· Företagsmedlem: Affärsdrivande företag som önskar stödja föreningens
verksamhet.
· Organisationsmedlem: Ideell organisation som önskar stödja föreningens
verksamhet.
Rösträtt för de olika medlemskategorierna regleras i § 6.

§4

Verksamhetsår:
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

Sida 1 av 5

STADGAR
§5

Tidskrift:
Varje medlem utom familjemedlem erhåller föreningens tidskrift(er). Alla
medlemmar har tillgång till medlemsinformation på föreningens hemsida.

§6

Styrelsens sammansättning och uppgifter:
Föreningens angelägenheter handhas av dess styrelse, vilken väljs bland dess aktiva
medlemmar och består av 9 ordinarie ledamöter med två års mandattid jämte 3
suppleanter med 1 års mandattid. Mandatperioden betecknas som ”jämn” eller
”udda”, beroende på om densamma påbörjats under år med jämnt eller udda årtal.
De ordinarie styrelseledamöternas funktioner och mandatperioder skall vara:
· Ordförande
udda
· Vice ordförande
jämn
· Ledamöterna 1,3 och 5
udda
· Ledamöterna 2 och 4
jämn
· Sekreterare
udda
· Skattmästare
jämn
Det åligger ordföranden att:
·
·
·
·

Leda förhandlingarna vid styrelsens och föreningens sammanträden.
Övervaka hur föreningens funktionärer fullgör sina arbetsuppgifter.
Representera föreningen utåt genom uttalanden till myndigheter, massmedia,
andra organisationer och företag såvida icke styrelsen beslutar annorlunda.
Tillsammans med annan styrelseledamot teckna föreningens firma, såvida icke
styrelsen beslutat annorlunda.

Det åligger vice ordföranden att vid förfall för ordföranden inträda i ordförandens
ställe.
Avgår styrelseledamot under löpande mandatperiod skall styrelsen sammanträda och
konstituera sig. Om till följd av någon oförutsedd omständighet val ej kunnat ske
enligt ovan angivna regler om mandatperioder, äger årsmötet besluta om sådan
förkortning, till lägst 1 år, eller förlängning till högst 3 år, som kan erfordras för
förnyad anpassning till reglerna.
I andra organisationer och företag representeras föreningen av styrelsen eller av den
styrelsen utser.

§7

Styrelsens funktion:
Styrelsemöte hålls i regel minst en gång varannan månad samt dessutom då
ordföranden bedömer att möte skall hållas eller då minst 3 ledamöter påfordrar
detta.
Kallelse skall vara skriftlig och utsänd senast 4 dagar före mötesdagen. Styrelsen är
beslutför vid styrelsemöte, till vilken kallelse utsänts enligt ovan och i vilket minst 5
ledamöter deltar. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets
ordförande utslagsröst.
Medlem har rätt att närvara vid styrelsemöte men äger ej rösträtt.
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§8

Årsmöte
Föreningens årsmöte hålls inom 4 månader från utgången av verksamhetsåret.
Kallelse till årsmöte skall skriftligen utsändas, på sätt som styrelsen bestämmer,
senast 20 dagar före utsatt datum, alternativt meddelad i någon av föreningens
publikationer. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före utsatt
datum. Av kallelsen skall framgå de ärenden, som skall behandlas på årsmötet under
punkten ”övriga frågor”. Ärende, som icke blivit i kallelse angivet, må utan hinder
därav upptagas till diskussion men ej till beslut. Förslag från enskild medlem som
framlägges på årsmötet, vilket inte varit föremål för styrelsens ställningstagande
skall som regel bordläggas för utredning.
Revisorerna skall senast 2 månader efter verksamhetsårets utgång erhålla, balansoch resultaträkning undertecknade av föreningens ekonomiansvarige, samt
förvaltningsberättelse undertecknade av samtliga styrelseledamöter.
Revisionsberättelsen skall vara inlämnad till styrelsen senast 3 månader efter
verksamhetsårets utgång.
Vid årsmöte skall följande punkter förekomma:
1.
Fastställande av röstlängd.
2.
Godkännande av dagordning.
3.
Beslut om mötets behöriga utlysande.
4.
Val av mötesordförande och mötessekreterare.
5.
Val av 2 medlemmar, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera
dagens protokoll.
6.
Föredragning av styrelsens och revisorns berättelser samt beslut i frågan om
ansvarsfrihet.
7.
Val av ordförande eller vice ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter
i styrelsen.
8.
Val av 2 revisorer, varav den ena som ersättare.
9.
Val av valkommitté.
10
Fastställande av årsavgifter och budget.
11
Behandling av motioner från medlemmar och förslag från styrelsen.
12
Övriga frågor.

§9

Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte hålls, då styrelsen så finner lämpligt eller då minst 75 av
föreningens medlemmar med angivande av ändamålet, därom till styrelsen gjort
skriftlig framställning. Kallelse till sådant sammanträde utfärdas på samma sätt som
till årsmöte. Av kallelsen skall framgå de ärenden, som skall behandlas på
sammanträdet. Ärende, som icke blivit i kallelse angivet, må utan hinder därav
upptagas till diskussion men ej till beslut.
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§ 10

Föreningens funktion
Årsmöte och extra föreningsmöte är beslutfört med det antal röstberättigade
medlemmar som är närvarande på mötet. Medlem kan åberopa fullmakt från högst
en ytterligare röstberättigad medlem. Fullmaktsutfärdare och fullmaktshavare skall
noteras i röstlängd.
Vid årsmöte och vid extra föreningsmöte fattas beslut genom öppen omröstning.
Beslut i fråga, som avser val av funktionärer, skall dock ske genom sluten
omröstning, om någon medlem yrkar detta.
Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden
utslagsröst. Fråga som gäller val skall dock avgöras genom lottning. Innan
omröstning med fullmakter påbörjas skall samtliga åberopade fullmakter lämnas till
mötesordföranden för uppläsning.

§ 11

Årsavgifter
Årsavgiften för aktiva medlemmar fastställs av årsmötet.
Årsavgiften för stödjande medlemmar fastställs av styrelsen.

§ 12

Valkommitté
Förslag till styrelse och funktionärer upprättas av en valkommitté. Denna skall ha 3
ledamöter och utses av årsmötet. Dess medlemmar kallas till styrelsens samtliga
sammanträden. Beslutsprotokoll skall tillställas föreningens styrelse senast två
månader före årsmötet som underlag till årsmötesförhandlingarna.

§ 13

Lokalombud
Medlem med starkt intresse för föreningen kan av styrelsen utses till lokalombud
inom ett geografiskt distrikt eller som strategisk specialist inom ett angivet
ämnesområde. Distriktet eller området fastställes av styrelsen efter konsultation med
övriga lokalombud. Lokalombudet erhåller kallelse till och protokoll från samtliga
styrelsemöten. Lokalombud bör, om föreningens ekonomi tillåter, beviljas resebidrag
till föreningens årsmöten och extra föreningsmöten.

§ 14

Hedersmedlem
Till hedersmedlem i AOPA Sweden, kan årsmöte kalla person som på ett
utomordentligt förtjänstfullt sätt främjat föreningen eller föreningens syften.
Förslag på sådan person kan endast komma från föreningens styrelse, vars beslut i
frågan skall vara enhälligt. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift och har inte
rösträtt.

§ 15

Upphörande av medlemskap
Medlem, som trots skriftlig påminnelse, ej erlagt förnyad årsavgift inom en månad
från förfallodagen anses ha utträtt ur föreningen. Styrelsen äger besluta om
uteslutning av medlem, som grovt förbrutit sig mot föreningens stadgar eller
motverkat dess syften. Utesluten medlem äger rätt att få sin sak prövad på
nästkommande föreningsmöte.
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§ 16

Stadgeändring
Förslag till ändring av föreningens stadgar skall godkännas antingen enhälligt på
årsmöte eller med enkelt majoritetsbeslut vid två på varandra följande möten, varav
det ena skall vara årsmöte.

§ 17

Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan fattas endast på förslag av föreningens
styrelse. För dylikt beslut erfordras minst 3/4-dels majoritet vid två på varandra
följande årsmöten. Föreningens tillgångar skall vid upplösning, i enlighet med
föreningens beslut, överlämnas till institutioner som verkar för några av föreningens
syften.
-

SLUT -
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