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STADGAR FÖR SVERIGES FISKARES RIKSFÖRBUND (SFR)

Organisation
§ 1 Förbundets ändamål
Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) är en politiskt obunden organisation med uppgift att
tillvarata yrkesfiskarnas (fiskarnas) intressen.
Till fullföljande härav ska SFR:
• verka för en fast sammanhållning mellan landets fiskare;
• företräda och förhandla för fisket i förhållande till statsmakterna, myndigheter och
institutioner inom EU, övriga samhällsgrupper och annars då så anses befogat;
• tillvarata de svenska fiskarnas intressen vid internationella förhandlingar och
sammankomster samt möten inom gemenskapen;
• utveckla det internationella samarbetet med fiskets intresseorganisationer i andra länder;
• arbeta för en god miljö i hav, sjöar och vattendrag;
• värna om levande resurser genom god beståndsvård, selektiva redskap, utsättningar etc.
samt föranstalta om utredningar rörande frågor av allmän betydelse;
• informera om fiskets förhållanden och öka kunskapen om fiskets praktiska utövande;
• verka för fiskarnas vidareutbildning inom sitt yrkesområde osv.;
• följa fiskarägda förstahandsmottagares verksamhet samt verka för tillfredsställande
samarbete med och mellan dessa; samt
• vidta nödvändiga stridsåtgärder som bojkott, leveransvägran m.m.
§ 2 SFR:s organ
SFR utövar sin verksamhet genom följande organ:
• Årsmöte
• Styrelse
• Kommittéer (t.o.m. den 31 december 2013, därefter segmentsvisa producentorganisationer)
• Avdelningar
För avdelning gäller utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar vad som anges i stadgar för
avdelning inom SFR.
Medlemskap
§ 3 SFR:s medlemmar
SFR:s medlemmar består av fysiska och juridiska personer.
Följande kan beviljas medlemskap:
• Yrkesfiskare
• Fiskarägda förstahandsmottagare
• Producentorganisationer och producenter av fisk- och skaldjursprodukter
• Övriga personer som är intresserade av yrkesfiske och vill stödja SFR:s verksamhet.
Fysisk person kan vara aktiv (fiskande) eller passiv (icke-fiskande) medlem, övriga
medlemmar är aktiva.

§ 4 Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap för yrkesfiskare och övriga personer ska ställas till
avdelningsstyrelse.
Ansökan om medlemskap för juridisk person ska ställas till SFR:s styrelse. Med ansökan ska
bifogas:
• justerat protokollsutdrag med beslut om dels ansökan om inträde, dels att SFR:s stadgar
godkänts;
• uppgift om styrelse och funktionärer; samt
• förbindelse om erläggande av avgifter och eventuella i framtiden av SFR ålagda viten.
Medlemskap beviljas av SFR:s styrelse för juridiska personer, för fysiska personer beviljas
medlemskap av avdelningsstyrelse.
Medlemskap är giltigt då ansökan godkänts. Sökanden ska underrättas om beslutet.
§ 5 Medlemsavgift
Medlemsavgift bestäms av SFR:s årsmöte.
Medlem är skyldig att på begäran av SFR:s styrelse ingå avtal med Sveriges Fiskares Service
AB och erlägga av bolagsstämman fastställd avgift på infiskat bruttobelopp.
Medlem som resterar med mer än sex månaders medlems- eller serviceavgift anses ha begärt
utträde ur förbundet enligt § 7.
§ 6 Medlems skyldigheter
Medlem förbinder sig att ställa sig till efterrättelse av SFR:s stadgar, av årsmötet eller av
styrelsen i stadgeenlig ordning fattade beslut samt att vid överträdelse härav underkasta sig
de åtgärder och att erlägga det vite som, enligt dessa stadgar, kan komma att åläggas.
Fiskarägd förstahandsmottagare som är medlem i SFR bör verka för att fiskare inom dess
verksamhetsområde är medlem både i föreningen och SFR.
§ 7 Utträde
Medlem som önskar utträda ur förbundet ska skriftligen begära sitt utträde.
Medlemskap upphör tre månader efter det medlem begärt utträde.
Medlem som har utträtt, har inte rätt att utfå andel i tillgångar.
Årsmöte
§ 8 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska avhållas en gång per år före juni månads utgång på tid och plats som
styrelsen bestämmer.

§ 9 Ärenden vid ordinarie årsmöte
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
• Upprop och fastställande av röstlängd
• Val av funktionärer
• Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
• Styrelsens berättelse
• Revisorernas berättelse
• Fastställande av balansräkning
• Fråga om ansvarsfrihet
• Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar
• Val av förbundsordförande
• Val av vice förbundsordförande
• Val av styrelseledamöter
• Val av revisorer och ersättare
• Val av ordförande, vice ordförande och ledamöter i valberedningen
• Val av ombud och ersättare till bolagsstämma med Sveriges Fiskares Service AB
• Motioner
• Av styrelsen framlagda förslag
• Medlemsavgifter
• Övriga frågor framlagda i stadgeenlig ordning
§ 10 Extra årsmöte
Extra årsmöte ska avhållas då SFR:s styrelse så beslutar, då revisorerna för angivet ändamål
gjort framställan därom till styrelsen eller då minst två tredjedelar av avdelningarna så
påkallar.
Vid extra årsmöte får endast sådana ärenden förekomma som föranlett dess inkallande.
Vid extra årsmöte ska följande ärenden förekomma:
• Upprop och fastställande av röstlängd
• Val av funktionärer
• Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
§ 11 Kallelse till årsmöte
Kallelse till ordinarie årsmöte ska utsändas till avdelningar, ombud och de juridiska
personer som är medlemmar senast 45 dagar före årsmöte.
Kallelse till extra årsmöte ska utsändas till avdelningar, ombud och de juridiska personer som
är medlemmar senast 14 dagar före årsmöte.
Senast två veckor före ordinarie årsmöte och en vecka före extra årsmöte ska avdelningar,
ombud och de juridiska personer som är medlemmar tillställas dagordning jämte handlingar
till de ärenden som där upptagits.

§ 12 Motionsrätt
Motionsrätt till ordinarie årsmöte tillkommer medlem och avdelning.
Personlig medlem inlämnar motion ställd till SFR:s årsmöte till den avdelning vari han eller
hon är medlem. Motionen behandlas därefter av ett avdelningsmöte.
Motion översänds till SFR:s årsmöte tillsammans med avdelningens förslag till beslut.
Medlem som är juridisk person inlämnar motion till SFR:s styrelse.
Motion ska vara SFR:s styrelse tillhanda senast 60 dagar innan årsmöte.
§ 13 Ombud
Avdelningarna utser ombud.
Ombuden består av avdelningens ordförande, eller ersättare för denne, och ett ytterligare
ombud för varje påbörjat 30-tal aktiva medlemmar i avdelningen.
Medlem som är juridisk person har rätt att sända ett ombud till årsmöte.
§ 14 Rösträtt
Varje ombud och annan röstberättigad deltagare har vid årsmöte en röst.
Rösträtt utövas personligen.
Val förrättas med acklamation, om ingen begär att val ska förrättas med slutna sedlar.
Vid personval med fler än en kandidat ska val förrättas med slutna sedlar.
Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av förbundsordföranden, dock gäller vid lika
röstetal vid personval valberedningens förslag.
§ 15 Närvaro- och yttranderätt
SFR:s styrelseledamöter, revisorer och anställda funktionärer äger rätt att närvara vid årsmöte
och har yttranderätt i alla förekommande frågor.
SFR:s styrelseledamöter har förslags- och rösträtt utom i fråga som avser den gångna tidens
förvaltning och val av revisorer.
Medlem, som ej är ombud, har närvaro- och yttranderätt, men ej förslags- eller rösträtt.
§ 16 Ärenden vid årsmöte
Ärenden som inte förts upp på dagordningen kan om årsmötet så beslutar upptas till
behandling, men får ej föranleda beslut.
§ 17 Valberedning
Valberedningen består av ordförande, vice ordförande samt minst fem och högst sju
ledamöter och väljs av årsmöte för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.
Valberedningen ska innan den lägger förslag till val som förrättas av årsmöte eller styrelse
inhämta förslag från avdelningarna. Styrelsen kan om den finner det vara lämpligt inhämta
valberedningens åsikt i personfrågor.

Ledamot i SFR:s styrelse samt anställd inom SFR eller av SFR ägt bolag eller förening kan ej
tillhöra valberedningen.
Styrelse
§ 18 Styrelse
SFR:s styrelse, som har sitt säte i Göteborg, utövar ledningen av verksamheten i
överensstämmelse med dessa stadgar och av årsmötet fattade beslut.
Styrelsen ska bestå av förbundsordföranden, vice förbundsordföranden,
kommittéordförandena (fr.o.m. den 1 januari 2014 av utsedda representanter från
anslutna/samarbetande producentorganisationer) samt två representanter för västkusten och en
representant för vardera Skåne, sydkusten, ostkusten och insjön .
Förbundets styrelse väljs på ordinarie årsmöte för en tid av ett år.
§19 Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att:
• verkställa av årsmöte fattade beslut;
• bereda de ärenden, som ska förekomma vid årsmöte;
• träffa avgöranden i frågor som inte behöver föreläggas årsmöte;
• förvalta SFR:s tillgångar;
• inom ramen för SFR:s stadgar och av årsmöte fattade beslut utfärda instruktioner angående
inre organisation och verksamhet och samordning av de uppgifter anslutna
producentorganisationer instruerat förbundet att arbeta med;
• besluta om stridsåtgärder;
• verka för att aktiva medlemmar är anslutna till Handels Arbetslöshetskassa (som omfattar
fiskare) om medlemmarna uppfyller de av kassan angivna villkoren för medlemskap;
• följa avdelningarnas verksamhet;
• anställa erforderlig personal till SFR;
• fastställa ersättningar till de förtroendevalda, om ej redan årsmöte fastställt dessa;
• utse representanter för SFR till olika förhandlingar, uppdrag, kommittéer och uppvaktningar;
• utse SFR:s representation till olika organ; samt
• säkerställa information till medlemmar och avdelningar.
§ 20 Sammanträden
SFR:s styrelse sammanträder på kallelse av förbundsordföranden till ordinarie sammanträde.
Den inkallas dessutom då förbundsordföranden finner det nödvändigt, eller då minst hälften
av styrelsens ledamöter i angivet syfte anhåller därom.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut
fattas genom enkel majoritet, dock gäller vid lika röstetal som beslut den mening som biträds
av förbundsordföranden.
Styrelsen äger rätt att vid behov adjungera annan person till styrelsens sammanträden.

§ 21 Förslagsrätt till styrelsen
Medlemmar i SFR och avdelningar har rätt att inkomma till SFR:s styrelse med förslag.
§ 22 Upphörande av uppdrag
Uppstår behov av att utse ny person till ledig befattning föreslår valberedningen ny
befattningshavare för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.
Beslut fattas av förbundsstyrelsen.
§ 23 Firmateckning
SFR:s styrelse utser den eller de, som har rätt att teckna SFR:s firma.
§ 24 Arbetsutskott
Styrelsen ska inom sig utse ett arbetsutskott som ska vara verkställande. Arbetsutskottet
ska bestå av förbundsordföranden, vice förbundsordföranden samt av styrelsen övriga utsedda
ledamöter.
Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av förbundsordföranden och har att förbereda
förbundsstyrelsens sammanträden.
Arbetsutskottet äger rätt att vid behov adjungera annan person till utskottets sammanträden.
Arbetsutskottet beslutar på styrelsens vägnar i personalfrågor inom SFR, med undantag av
frågor avseende styrelsens ledamöter.
§ 25 Ombudsman
Ombudsman har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.
Ombudsman har yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt.
Arbetsgrupper
§ 26 Arbetsgrupper
Styrelsen och kommittéer kan välja att inrätta arbetsgrupper för olika uppgifter.
Styrelse och kommittéer kan till dessa delegera arbetsuppgifter.
Avdelningsråd
§ 27 Avdelningsråd
Avdelningsrådet är ett forum för samråd och informationsutbyte mellan SFR:s styrelse och
producentorganisationer visavi avdelningarna.

§ 28 Kallelse till avdelningsråd
Avdelningsrådet sammanträder på kallelse av SFR:s styrelse. På begäran av minst hälften av
avdelningarna att avdelningsrådet ska sammanträda, kallas avdelningsrådet.
Kallelse till avdelningsråd utsänds minst 14 dagar före dess avhållande.
Har avdelningarna begärt att avdelningsråd ska kallas utfärdas kallelsen senast 20 dagar efter
det begäran skett.
§ 29 Avdelningsrådets sammansättning
Avdelningsrådet består av avdelningarnas ordföranden, vid förhinder för ordförande deltar
avdelningens vice ordförande vid avdelningsrådet.
Avdelningsrådet utser inom eller utom sig ordförande och vice ordförande.
Avdelningar
§ 30 Avdelningar
De enskilda yrkesfiskarna och övriga personliga medlemmar tillhör en avdelning.
SFR:s styrelse fastställer avdelningarnas geografiska verksamhetsområde i samråd med de
aktiva medlemmarna inom avsett område. Finns en avdelning inom området får ej ny
indelning ske förrän berörda avdelningar konsulterats och samsyn uppnåtts med flertalet av de
berörda aktiva medlemmarna.
§ 31 Avdelningarnas ekonomi
Avdelningarna är självständiga ekonomiska enheter och svarar själva för sin ekonomi.
Revisorer
§ 32 Revisorer
SFR:s räkenskaper och styrelsens verksamhet granskas av minst två revisorer, vilka jämte
ersättare utses för tiden från ordinarie årsmöte till och med nästa ordinarie årsmöte. Minst en
av revisorerna ska vara auktoriserad.
§ 33 Löpande verksamhet
Revisorerna ska följa SFR:s löpande verksamhet. Revisorerna äger när de så önskar ta del av
räkenskaper och övriga till förvaltning och verksamhet hörande handlingar.

Övrigt
§ 34 Räkenskapsår
SFR:s verksamhetsår avslutas årligen per den 31 december.
Räkenskaperna med förvaltningsberättelse ska årligen överlämnas till revisorerna senast
den 1 mars året efter räkenskapsåret. Efter det att revisorerna behandlat räkenskaperna
översänds de tillsammans med revisorernas berättelse till avdelningarna för kännedom, dock
senast den 1 juni året efter räkenskapsåret.
§ 35 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar erfordras att samtliga röstberättigade på ordinarie årsmöte är
ense om beslutet eller att stadgeändringen antagits vid två på varandra följande årsmöten
varav minst en ordinarie och på det sista årsmötet godkänts av minst två tredjedelar av de
röstande.
§ 36 Sanktion
Inkommer till SFR:s styrelse rapport om överträdelse av SFR:s stadgar eller om överträdelse
av SFR fattat beslut, ska undersökning ske genom styrelsens försorg. Den vars åtgärd är
föremål för undersökning ska beredas tillfälle att yttra sig.
Finner styrelsen efter undersökning eller på grund av övriga omständigheter att medlem
överträtt SFR:s stadgar, eller av SFR i stadgeenlig ordning fattat beslut, ska styrelsen vidta de
åtgärder som styrelsen finner erforderliga.
Medlem kan åläggas vid vite av ett belopp motsvarande högst fyra gånger det för året
gällande basbeloppet att inom viss tid vidta rättelse. Vidtas ej rättelse inom förelagd tid, ska
medlem anmodas att omgående betala in förfallet vite. Nytt vite kan samtidigt åläggas.
Anser medlem att vite ålagts felaktigt har medlem rätt att inom 30 dagar från det att han fick
del av styrelsens beslut, påkalla sådan prövning som anges i 38 §. Erläggs inte förfallet vite
inom föreskriven tid har styrelsen rätt att påkalla prövning som nu sagts.
Styrelsen kan, då skäl föreligger, låta med vitets indrivande anstå eller låta utestående
vitesföreläggande förfalla.
§ 37 Uteslutning
Finner styrelsen att medlem på sådant sätt överträtt stadgar eller beslut, eller eljest handlar
illojalt eller motarbetat SFR:s intressen eller ändamål, att vederbörande ej bör vara medlem
i SFR, kan styrelsen besluta att utesluta medlem ur förbundet.
Medlem, som inte accepterar styrelsens beslut om uteslutning, har rätt, att inom 30 dagar
från det att beslutet delgavs medlemmen, skriftligen påkalla att beslutet ska underställas
styrelsen för förnyad prövning.
Medlem kvarstår till dess styrelsen på nytt prövat beslutet.

§ 38 Återinträde
Medlem, som uteslutits eller som eljest utträtt ur SFR kan efter ansökan därom beviljas
återinträde.
Särskilda villkor för återinträde kan föreskrivas.
SFR styrelse beslutar om återinträde.
För personlig medlem som utträtt ur förbundet kan avdelningsstyrelse besluta om återinträde.
§ 39 Tvisters biläggande
Tvist i anledning av dessa stadgar eller mellan parter, och tvist i fråga som sammanhänger
med medlemskapet i SFR, ska avgöras genom skiljedom enligt lagen om skiljemän.
Personlig medlem har emellertid rätt att pröva tvisten vid Göteborgs tingsrätt som ett
alternativ till skiljeförfarandet.
Tingsrättens dom kan dock ej överklagas av någon part.
§ 40 Upplösning
För upplösning av SFR fordras beslut därom vid två på varandra följande årsmöten, varav
minst ett ordinarie och att beslutet på det sista årsmötet godkänts av minst tre fjärdedelar av
de röstande.
Om tillgångar finns ska dessa fördelas mellan avdelningarna i förhållande till de
medlemsavgifter avdelningarnas medlemmar inbetalt under de senaste fem åren, eller
användas till ändamål varom årsmötet kan besluta med 2/3-dels majoritet.

NORMALSTADGAR FÖR AVDELNING INOM SVERIGES FISKARES
RIKSFÖRBUND (SFR)

Avdelningens namn:
Org.nr:
Geografiskt verksamhetsområde:

§ 1 Verksamhetsområde
Avdelningen, som är en självständig ekonomisk enhet, ingår i Sveriges Fiskares Riksförbund
(SFR). Avdelningen förvaltar själv sina tillgångar och svarar själv för sina skulder.
För avdelningen gäller SFR:s stadgar och av SFR i stadgenlig ordning fattade beslut, samt
följande stadgar.
Enligt SFR:s stadgar avgörs avdelningens verksamhetsområde av SFR:s styrelse.
§ 2 Ändamål
Avdelningen har till uppgift att:
• verka för en fast sammanhållning mellan yrkesfiskare inom avdelningens område;
• arbeta för att av avdelningen och SFR fattade beslut verkställs;
• organisera samtliga yrkesfiskare boende inom avdelningens område;
• tillsammans med SFR verka för medlemmarnas vidareutbildning inom fiskets område samt
främja medlemmarnas kulturella strävanden;
• lokalt företräda fiskarna inför myndigheter och andra organisationer m.m.;
• verka för sammanhållning mellan avdelningarna;
• verka för att avdelningens medlemmar är anslutna till Handels Arbetslöshetskassa (som
omfattar fiskare) om medlemmarna uppfyller de i kassan angivna villkoren för medlemskap.
Avdelning kan även efter överenskommelse med SFR fullgöra andra uppgifter.
§ 3 Medlemskap
Medlemskap i SFR och avdelningen beviljas av avdelningens styrelse.
Medlemskap kan beviljas yrkesfiskare och av yrkesfisket intresserad person boende inom
avdelningens verksamhetsområde.
Person som uteslutits ur SFR får inte beviljas medlemskap av avdelningsstyrelse.
Medlem kan vara aktiv, passiv eller hedersmedlem.
Ansökan om medlemskap ställs till avdelningens styrelse, som ska avgöra frågan inom en
månad.
Utträde sker tre månader efter det att anmälan därom inkom till styrelsen.
Medlem som utträtt eller uteslutits äger inte rätt att utfå del i avdelningens tillgångar.

§ 4 Avdelningsmöte
Avdelningsmötet är avdelningens högst beslutande organ.
Ordinarie avdelningsmöte hålls årligen senast fem månader efter räkenskapsårets avslutning
Extra avdelningsmöte avhålls då styrelsen så beslutar eller en tredjedel av avdelningens
medlemmar därom hos styrelsen gjort framställning.
§ 5 Dagordning vid årsmöte (ordinarie avdelningsmöte)
Vid ordinarie avdelningsmöte ska följande ärenden förekomma:
• Val av funktionärer vid årsmötet
• Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
• Styrelsens berättelse
• Revisorernas berättelse
• Fastställande av balansräkning
• Fråga om ansvarsfrihet
• Fastställande av traktamenten och reseersättningar
• Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
• Val av styrelse jämte ersättare
• Val av avdelningsordförande
• Val av revisorer jämte ersättare
• Val av ombud jämte ersättare till SFR:s årsmöte
• Val av valberedning
• Medlemsavgifter
• Övriga frågor framförda i stadgeenlig ordning
Till årsmötesombud utses, förutom avdelningens ordförande - eller ersättare för denne - som
är självskriven, ett ombud för varje påbörjat 30-tal aktiva medlemmar.
§ 6 Rösträtt vid avdelningsmöte
Envar aktiv medlem inom avdelningen är röstberättigad vid avdelningsmöte.
Styrelsens ledamöter har förslags- och rösträtt utom i frågor som avser den gångna tidens
förvaltning och vid val av revisorer.
§ 7 Kallelse till avdelningsmöte
Kallelse till ordinarie avdelningsmöte ska utsändas till medlemmarna senast två veckor före
avdelningsmötet.
§ 8 Motioner
Motionsrätt tillkommer varje medlem.

§ 9 Styrelsen
Avdelningens styrelse, som har sitt säte i .................... utövar ledningen av avdelningens
verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av årsmötet samt av SFR fattade
beslut.
Styrelsen består av lägst fem ledamöter med lägst tre ersättare och väljs av årsmötet för en tid
av två år.
§ 10 Konstituering
Styrelsen utser en av ledamöterna till vice ordförande i avdelningen. Vice ordföranden ska vid
förhinder för ordföranden överta dennes uppgifter.
Styrelsen ska också inom eller utom sig utse sekreterare och kassör samt den eller de som har
att teckna avdelningens firma.
Dessutom kan styrelsen utse ett verkställande utskott bestående av avdelningens ordförande
och lägst två ledamöter.
§ 11 Sammanträden
Styrelsen sammanträder då ordföranden eller verkställande utskottet så finner lämpligt eller
minst en tredjedel av styrelsen så begär.
§ 12 Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att:
• verkställa av avdelningsmötet fattade beslut;
• verka för en fulltalig anslutning till avdelningen och fiskets ekonomiska föreningar;
• företräda medlemmarna inför lokala myndigheter och eljest då så anses påkallat;
• förbereda ärenden, som ska förekomma vid avdelningens årsmöte;
• förvalta avdelningens tillgångar;
• avge rapporter, redovisningar och yttranden;
• hålla fullständig och aktuell medlemsförteckning och till SFR fortlöpande lämna uppgifter
om aktiva och passiva medlemmar; samt
• i övrigt arbeta för fullföljandet av avdelningens uppgifter.
§ 13 Revisorer
Styrelsens verksamhet och avdelningens räkenskaper granskas av två revisorer, vilka jämte
ersättare utses på ordinarie avdelningsmötet för tiden till och med nästföljande ordinarie
avdelningsmöte.

§ 14 Revision
Avdelningens räkenskapsår är kalenderår om inte SFR:s styrelse beslutar annat.
Räkenskaperna jämte styrelsens berättelse ska senast tre månader efter räkenskapernas
avslutande överlämnas till revisorerna för granskning.
Revisionen ska vara verkställd och revisionsberättelse avgiven till styrelsen senast två veckor
före ordinarie avdelningsmöte.
§ 15 Styrelse- och revisionsberättelse
Avdelningsstyrelsen ska årligen senast två månader efter det ordinarie avdelningsmöte hållits
till SFR rapportera:
• Styrelsens sammansättning;
• Antalet aktiva och passiva medlemmar;
• Redovisa väsentliga delar i föregående års verksamhet;
• Planerad verksamhet under kommande år;
• Förslag till hur SFR kan underlätta avdelningens verksamhet;
• Redovisa vilka som utsetts till årsmötesombud.
§ 16 Sanktioner
Avdelning, som anser att medlem har uppträtt illojalt mot SFR, ska anmäla det inträffade
till SFR:s styrelse.
§ 17 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan beslutas på ordinarie avdelningsmöte. För giltigt beslut
erfordras minst två tredjedelars majoritet.
Beslut om stadgeändring underställs SFR:s styrelse för godkännande.
§ 18 Upplösning
Ska avdelningen enligt beslut av ordinarie avdelningsmöte upphöra med sin verksamhet
eller enligt beslut i SFR:s styrelse sammanslås med annan avdelning, beslutar ordinarie
avdelningsmöte med två tredjedels majoritet om hur avdelningens tillgångar ska användas.
Uppnås ej föreskriven majoritet avgörs frågan om hur tillgångarna ska användas på ett extra
avdelningsmöte som hålls inom tre till sex veckor efter det ordinarie avdelningsmötet.

