GRUNDSTADGAR FÖR FRIVILLIGA FLYGKÅREN – FFK
Grundstadgar som utgår från, vid varje tidpunkt gällande Förordningar om frivillig
försvarsverksamhet, antogs av FFK Riksstämma 2016 att gälla från 2016-05-21.
Denna stadga ersätter grundstadga för FFK av 2014-05-24 som då ersatte grundstadga för FFK
av 2012-05-26 som då ersatte grundstadga för FFK av 2010-05-22 som då ersatte grundstadga
för FFK av 2004-05-15 som då ersatte grundstadga för FFK av 1997-11-15 som då ersatte
grundstadga för FFK av 1993-10-01, vilken då ersatte FFK:s ursprungliga stadga av 1988-07-01
(då FFK bildades som egen fristående frivillig försvarsorganisation.)
Inledande föreskrifter
§1
Frivilliga Flygkåren (FFK) är en ideell flygförening och en frivillig totalförsvarsorganisation
vars verksamhet skall tjäna den svenska krisberedskapen under höjd beredskap och i fred samt
samhället i övrigt under extraordinära händelser.
FFK är partipolitiskt och religiöst obunden.
FFK verksamhet regleras av dessa grundstadgar samt FFK handböcker för organisation, drift
och utbildning.
För tjänstgöring i FFK:s flyginsatsgrupper, FIG, krävs att medlem tecknar avtal med FFK.
Avtalet avseende gäller endast i fredstid
För tjänstgöring i Hv-flygrupper och SIG-grupper krävs att medlem tecknar frivilligavtal med
Försvarsmakten.

Fotnot § 1
Verksamheten i länen är organiserad i flyggrupper i huvudsak enligt följande:
Hv-flyggrupp står för flyggrupp som är knuten till Hemvärnet
SIG står för Sjöinformationsgrupp som är knuten till Marinen
Flyginsatsgrupp, FIG, ska kunna göra insatser med kort varsel för samhället i fred vid svåra påfrestningar,
störningar , och olyckor
Inom länen kan ungdomsverksamhet bedrivas genom Young Pilots
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Medlemskap
§2
Medlemskap som ordinarie medlem kan efter ansökan erhållas av i Sverige bosatt person som
delar FFK´s mål och inriktning.
Ungdomar som inte uppnått 25 års ålder under kalenderåret kan kan efter ansökan erhålla
ungdomsmedlemskap.
Medlemskapet kopplas i huvudsak till den länsflygavdelning där medlemmen bor.
Medlem som under lång tid har deltagit aktivt i FFK:s verksamhet och utfört betydande insatser
för FFK kan av styrelsen utses till hedersmedlem. Till hedersmedlem kan även utomstående
person utses om denne gjort stora insatser för att stödja FFK.
Personal från myndigheter och organisationer som aktivt deltar i FFK:s verksamhet kan av
kårstaben upptas som stödjande medlem utan avgift. Stödjande medlem omfattas av FFK:s
försäkringsskydd, men inte av andra förmåner som tillkommer ordinarie medlem.

§3
Ordinarie medlem erlägger avgift varje kalenderår. Avgiftens storlek fastställs av Riksstämman.
Är inte medlemsavgiften erlagd senast sista januari varje kalenderår anses medlemskapet ha
upphört. För ny medlem krävs att medlemsavgift erlägges snarast efter det meddelande om
medlemskap erhållits.
Medlemsavgift som erläggs under årets sista kvartal gäller även för efterföljande år.
För ungdomsmedlemskap gäller erlagd avgift även under kommande kalenderår.

§4
Medlem som grovt överträder stadgar och beslut eller som i ord, skrift eller handling agerar i
strid med FFK´s mål och inriktning kan uteslutas av Kårstyrelsen. Innan så sker skall
medlemmen beredas möjlighet att förklara sig inför styrelsen.
Beslut om uteslutning skall biträdas av minst tre fjärdedelar av styrelsens ledamöter.
För mindre grov förseelse kan kårchef tilldela erinran.
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Organisation
§5
FFK´s högsta beslutande organ är Riksstämman.
Kårstyrelsen är FFK´s verkställande och förvaltande organ mellan Riksstämmorna.
Kårstyrelsens ordförande samt länsflygavdelningarnas ledamöter i kårstyrelsen utses av
Riksstämman. I kårstyrelsen ingår kårchef utsedd av kårstyrelsen efter ansökningsförfarande.
Kårchef med kårstab utövar, på styrelsens uppdrag, ledningen av FFK´s verksamhet.

§6
Inom varje län skall ledning av länsflygavdelning under fred utövas av länsflygchef och
ställföreträdande länsflygchef på förordnande av kårchef. Länsflygchef skall i sin verksamhet
följa de föreskrifter som meddelas av kårchef.
Under höjd beredskap utövas ledningen enligt följande:
- Ledningen av FFK-FIG utövas av länsflygchef och ställföreträdande länsflygchef på uppdrag av
central eller regional myndighet.
- Ledningen av Hv-flyggrupp utövas av ansvarig Hv-flyggruppchef på uppdrag av anvisad chef
inom Försvarsmakten.
-Ledningen av FFK-SIG grupp utövas av berörd SIG-gruppchef på uppdrag av anvisad chef inom
Försvarsmakten

Uppgifter i stort
§7
FFK uppgifter är:
att rekrytera och utbilda medlemmar som genom frivilligavtal åtar sig att tjänstgöra inom FFKHV och FFK-SIG eller annat uppdrag från Försvarsmakten.
att rekrytera och utbilda medlemmar som genom avtal med FFK åtar sig att tjänstgöra inom
FFK-FIG.
att tillse att medlemmar får nödvändig utbildning;
att rekrytera och utbilda instruktörer och funktionärer för verksamhet inom FFK;
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att i fred, vid olyckor, extraordinära händelser och under höjd beredskap ställa överenskomna
flygresurser till civila myndigheters och Försvarsmaktens förfogande
att tillsammans med eller på uppdrag av berörda myndigheter och organisationer förebygga
olyckor, extraordinära händelser och svåra påfrestningar med motsvarande tjänster.
att såväl i fred som under förhöjd beredskap och krig ställa överenskomna flygresurser till
Försvarsmaktens förfogande;
att bedriva totalförsvarsupplysning;
att medverka i flygsäkerhetsarbete.
att bedriva ungdomsverksamhet.

Riksstämma
§8
Ordinarie Riksstämma hålls vartannat år före maj månads utgång, på tid och plats som bestäms
av kårstyrelsen.
Meddelande om Riksstämma utsänds senast tre månader före stämman.
Kallelse utsänds till länsflygcheferna senast en månad före stämman.
Föredragningslista, fastställd av kårstyrelsen, samt de ärenden som skall bli föremål för beslut
sänds till ombuden senast två veckor före stämman.
Motioner till ordinarie Riksstämma skall vara kårstyrelsen tillhanda senast två månader före
Riksstämman och skall med styrelsens yttrande sändas till ombuden tillsammans med
föredragningslistan.
Rätt att väcka motion till Riksstämman har varje ombud enligt § 10 nedan.

§9
Extra Riksstämma skall hållas senast sex veckor efter det att kårstyrelsen så beslutat eller att
minst en tredjedel av samtliga länsflygavdelningar med angivande av skäl så begär.
Extra Riksstämma skall också hållas då FFK´s revisorer så begär.
Kallelse till extra Riksstämma ska utsändas av kårstyrelsen till länsflygcheferna senast tre
veckor före stämman tillsammans med föredragningslista upptagande de ärenden som kräver
att extra Riksstämma inkallas.
För extra Riksstämma gäller det som stadgas för ordinarie Riksstämma, i tillämpliga delar.
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§ 10
Riksstämman består av
1. Självskrivna ombud:
- Kårstyrelsen
- Länsflygcheferna
2. Företrädare för länsflygavdelningarna:
- Två ombud från varje länsflygavdelning

§ 11
Rätt att delta i Riksstämmans förhandlingar men ej i dess beslut har representanter för
myndigheter som ger FFK uppdrag eller på annat sätt samverkar med FFK.
En särställning har MSB och FM i egenskap av anslagsgivande myndigheter. Dessa får delta i
Riksstämmans beslut.
Kårstyrelsen kan därutöver kalla representanter för ytterligare myndigheter och
organisationer med vilka FFK samverkar.
Medlemmar ingående i länsflygavdelning utöver ombud enligt § 10 punkt 2 har rätt att närvara
vid Riksstämman men ej att delta i dess förhandlingar eller beslut.

§ 12
Respektive länsflygavdelning skall senast 2 månader före ordinarie Riksstämma, till
kårstyrelsen lämna namnuppgift på ombud utsedda att företräda länsflygavdelning.
Utsett ombud skall vara medlem och myndig. Har länsflygavdelning ej i tid lämnat
namnuppgifter på ombud har länsflygavdelningen förlorat sin rösträtt vid Riksstämman.

§ 13
Vid Riksstämman äger varje ombud enligt § 10 en röst. Ombud enligt § 10 punkt 2, som är
förhindrad delta vid stämman kan avge sin röst genom fullmakt. Ombud får genom fullmakt
högst företräda ytterligare en röst och endast från samma länsflygavdelning.
Riksstämmans beslut fattas med enkel röstövervikt utom i fråga om ändring av dessa stadgar
eller FFK´s upplösning i vilka fall föreskrivas i § 29 respektive § 31.
Omröstning sker öppet eller slutet om så har begärts.
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Vid lika röstetal gäller den mening som stämmans ordförande biträder utom vid sluten
omröstning, då lottning skall verkställas.
Ledamot av kårstyrelsen har ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för kårstyrelsen eller vid val av
revisorer och revisorssuppleanter.

§ 14
Vid ordinarie Riksstämma skall följande ärenden förekomma:
1.

Val av ordförande och sekreterare för Riksstämman.

2.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

3.

Fastställande av röstlängd.

4.

Fråga om Riksstämmans stadgeenliga utlysning.

5.

Kårstyrelsens årsredovisningar för de två sist förflutna verksamhetsåren.

6.

Revisorernas berättelse för de två sist förflutna verksamhetsåren.

7.

Fastställande av balansräkningar.

8.

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsen.

9.

Kårstyrelsens budgetförslag för de närmaste två verksamhetsåren.

10.

Motioner.

11.

Förslag från kårstyrelsen

12.

Val av ordförande i kårstyrelsen.

13.

Val av ordinarie ledamöter i kårstyrelsen.

14.

Val av personliga suppleanter till ledamöterna.

15.

Val för två år av:
a. en revisor.
b. en revisorssuppleant.

16.

Anmälan av utsedd auktoriserad revisor.

17.

Val av representanter i andra organisationer.

18.

Val för två år av valberedning och sammankallande till denna.

19.

Övriga frågor.
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§ 15
Vid ordinarie Riksstämma får beslut ej fattas i andra ärenden än de som upptagits på
föredragningslistan.
Vid stämman väckta förslag får dock tas upp till diskussion, om stämman så beslutar.
Vid Riksstämman skall protokoll föras, som skall justeras av Riksstämmans ordförande och de
av stämman valda justeringsmännen. Kopia av de justerade protokollet skall sändas till
samtliga länsflygavdelningar, till ombud enligt § 10 och till revisorerna.
Vid extra Riksstämma får endast beslut fattas i ärenden som upptagits i kallelsen till
densamma.

Kårstyrelsen
§ 16
Kårstyrelsen har sitt säte i Västerås och består av:
Ordförande jämte sju representanter från Länsflygavdelningarna, en representant ur Young
Pilots styrelse samt FFK´s kårchef med ställföreträdande kårchef som suppleant.
MSB och FM äger rätt att utse var sin ordinarie ledamot i kårstyrelsen
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande.
Styrelsen kan efter särskilt beslut utse ett arbetsutskott som skall bestå av ordförande, vice
ordförande och kårchef. Arbetsordning för arbetsutskottet fastställs av styrelsen.
Kårstyrelsens ledamöter och suppleanter skall ha uppnått myndig ålder.

Ordförande, ledamöter med personliga suppleanter till kårstyrelsen väljs på ordinarie
Riksstämma för en tid av fyraår räknat från Riksstämma till Riksstämma.
Halva antalet ledamöter väljs på varje ordinarie Riksstämma.
Avgår ledamot eller suppleant i kårstyrelsen före utgången av mandattiden väljs ny ledamot
eller suppleant för resten av mandattiden på nästa ordinarie Riksstämma.

§ 17
Kårstyrelsen kan adjungera enskild person eller representanter för myndigheter eller
organisationer med vilka FFK samverkar. Sådana adjungerade ledamöter får delta i
kårstyrelsens förhandlingar men ej i dess beslut.
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§ 18
Kårstyrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.
Ordförande är skyldig sammankalla kårstyrelsen inom tre veckor efter det att minst fem
ledamöter så begär för behandling av visst ärende.
Vid kårstyrelsens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av sammanträdets
ordförande samt en justeringsman.
Kopia av justerat protokoll skall sändas till samtliga länsflygavdelningar samt till kårstyrelsens
ledamöter, suppleanter och revisorer.

§ 19
Kårstyrelsen är beslutför om kallelse utgått minst sju dagar före sammanträdet och ordförande
eller vice ordförande samt minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som sammanträdets
ordförande stödjer.
All omröstning sker öppet. Varje ledamot har en röst.
I beslut anses ledamot ha deltagit, som varit närvarande vid sammanträdet och inte reserverat
sig mot beslutet.

§ 20
Kårstyrelsen skall:
1.

Verkställa Riksstämmans beslut

2.

Planlägga och förbereda FFK´s verksamhet så att den kan fungera i fred, vid extraordinära
händelser, under svåra påfrestningar, under höjd beredskap, hemvärnsberedskap och krig.

3.

Upprätta och fastställa nödvändiga föreskrifter, instruktioner och utbildningsplaner.

4.

Hålla sig väl underrättad om FFK´s användbarhet och till Rikstämman framföra förslag till
förbättringar.

5.

Planlägga och leda FFK´s verksamhet enligt överenskommelse med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Länsstyrelserna, Kommunerna och andra
samverkande myndigheter eller organisationer.

6.

På grundval av fastställda instruktioner, överenskommelser och planer sammanställa och
till samverkande myndigheter och organisationer göra begäran om bidrag och
ersättningar.
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7.

Enligt gällande föreskrifter förvalta och besluta om användningen av mottagna medel.

8.

Besluta om bemyndigande för den eller dem, som var för sig eller tillsammans skall teckna
FFK firma. Bemyndigandet skall vid behov kunna återkallas.

9.

Företräda FFK gentemot tredje man, domstol och andra myndigheter. Samma behörighet
tillkommer också den eller dem som bemyndigats teckna FFK firma.

10.Tillsätta kårchef.
11.Utse ombud och representanter till de organisationer där styrelsen beslutar att FFK skall
delta.
12.Fastställa av kårchef upprättad verksamhetsplan, budget och bemanningsplan.
13.Verka för samarbete med övriga frivilliga försvarsorganisationer, myndigheter och
samhällsorgan liksom sammanslutningar och företag som arbetar inom FFK:s
intresseområde.
14.Avge årsredovisning till ordinarie Riksstämma över de två senaste verksamhetsåren.
15.Till ordinarie Riksstämma framlägga budgetförslag för de närmaste två verksamhetsåren.
16.Bereda ärende som skall föreläggas Riksstämman samt avge yttrande över inkomna
motioner till Riksstämman.
17.Kalla till Riksstämma.

Kårchef, kårstab
§ 21
Kårchef eller vid förhinder för denne, ställföreträdande kårchef skall i enlighet med dessa
grundstadgar och av Riksstämman och kårstyrelsen fattade beslut:
1.

Leda FFK operativa verksamhet, handlägga och besluta i löpande ärenden som ej behöver
föreläggas kårstyrelsen

2.

Verkställa av kårstyrelsen fattade beslut

3.

Hålla sig väl underrättad om verksamheten inom länsflygavdelningarna

4.

Hålla nära kontakt med myndigheter och uppdragsgivare och därvid verka för att för
verksamheten erforderliga resurser (personal, flygmateriel, övrig materiel, utrustning
m.m.) ställs till FFK´s förfogande

5.

Leda FFK´s kårstab.
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6.

Genom flygchef och teknisk chef, men även i övrigt, säkerställa flygsäkerheten inom
organisationen.

Vid förhinder för såväl kårchef som ställföreträdande kårchef inträder styrelsens ordförande
till dess tillfällig ersättare utsetts av kårstyrelsen.
Valberedning
§ 22
Valberedningen består av fyra vid ordinarie Riksstämma valda ledamöter, varav en skall vara
sammankallande.
Valberedningen väljs för en mandattid av två år.
Valberedningen har att till ombuden vid ordinarie Riksstämma tillsammans med
föredragningslista avge skriftligt förslag till de val som enligt § 16 skall förekomma vid
Riksstämman utom valen under § 14 punkterna 2, 17 och 18.
Valberedningen är beslutför, då tre ledamöter är närvarande.

Samverkan
§ 23
FFK samverkar med myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer och andra organisationer
vilkas verksamhet har beröring med FFK:s uppgifter.
Samarbete skall eftersträvas på central, regional och kommunal nivå.
Förvaltning och revision
§ 24
FFK verksamhetsår är kalenderår.
§ 25
FFK´s firma tecknas av kårstyrelsen eller av den eller de personer som enligt § 20 punkt 8
därtill bemyndigats.
Firmatecknare får på eget ansvar utfärda fullmakt för annan person i begränsade
förvaltningsärenden.
§ 26
Kårstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för de medel, som står under kårstyrelsens
förvaltning, även som de beslut angående dessa medels användning, i vilka de ej till protokollet
låtit anteckna avvikande mening.
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§ 27
FFK´s räkenskaper och kårstyrelsens förvaltning skall granskas av FFK´s revisorer.
Revisor skall vara en ordinarie och en suppleant för denne vilka väljs på ordinarie Riksstämma.
Därutöver skall FFK´s styrelse och revisor gemensamt upphandla revisionstjänst från
auktoriserad revisor.
Efter företagen granskning skall revisorerna senast 1 mars till kårstyrelsen överlämna den
revisionsberättelse, som skall föreläggas Riksstämman.
Stadgeändring
§ 28
Förslag till ändring av stadgar kan väckas genom motion enligt § 8, eller genom proposition
från kårstyrelsen till Riksstämman. Proposition och motion i stadgefråga skall för att kunna
behandlas av Riksstämman sändas till ombud enligt § 8 tillsammans med kårstyrelsens
yttrande.
§ 29
Beslut om ändring av stadgarna är giltig endast om förslaget varit utsänt tillsammans med
kallelsen till Riksstämman och upptagits på föredragningslistan till denna samt om minst två
tredjedelar av de vid Riksstämman lämnade rösterna varit eniga om beslutet.
Upplösning
§ 30
Förslag om upplösning av FFK kan endast väckas av kårstyrelsen.
Förslag om upplösning av FFK skall underställas två på varandra följande Riksstämmor, varav
en ordinarie.
§ 31
Beslut om upplösning av FFK är giltig om förslaget varit utsänt tillsammans med kallelse till
Riksstämman och upptagits på föredragningslistan samt om minst två tredje delar av de
röstberättigade vid två på varandra följande Riksstämmor, hållna med minst två månaders
mellanrum, varit eniga om beslutet.
Beslut om FFK´s upplösning skall för att vara giltigt underställas Regeringens prövning.
Vid beslut om upplösning av FFK skall av FFK berörda motorflygklubbar ges företräde vid
övertagande av FFK tillhörig utrustning användbar i flygverksamhet.
-------------------
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