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STADGAR
Historik
Kamratföreningen leder sitt ursprung till Kungl Göta trängkårs kamratförening som
bildades i Skövde den 1. september 1935, i samband med trängtruppernas 50-årsjubileum. Kamratföreningens förste ordförande var översten Richard Teodor Berg.
Kamratföreningen har ändrat namn när regementet, genom övergripande beslut,
ändrat namn och organisation. Namnändringarna har medfört stadgerevisioner men
beteckningen ”Kungl Göta” har alltid funnits med.
Föreningens nuvarande namn är Trängregementets och Kungl Göta
Trängregementes Kamratförening.
Vid föreningsstarten 1935 beslöts att ge ut en medlemstidning. Den fick namnet
Götaträngaren. Tidskriften är sedan 2003 gemensam för regementet och
kamratföreningen. Hösten 2007 ändrades namnet till Trängaren. Efter beslut på
central nivå inom Försvarsmakten utgavs Trängaren sista gången våren 2009.
Därefter ger föreningen ut ett medlemsblad. År 2010 startade föreningen dessutom
en egen hemsida på Internet, www.trangaren.se.
Föreningens fana (svensk flagga på stång) mottogs 1955 som gåva av T 2
kamratförening i Göteborg vid en ceremoni i Karlsborg. Fanan hade utverkats genom
stiftelsen Svenska Flaggans Dag.
Föreningsmärket med lilla riksvapnet omgärdat av silverstrålar och krönt med kunglig
krona fastställdes vid årsmötet 1939.
Stadgarna har reviderats 1964, 1966, 1968, 1978, 1985, 1989, 1994, 1995, 2000,
2007,2010 och 2015.
Nu gällande stadgar (nedanstående) är antagna vid årsmötet 2015-02-26.

Paragraf 1
Ändamål
Föreningens ändamål är att vidmakthålla och utveckla samhörigheten mellan i tjänst
varande personal vid Trängregementet och personal som tillhört detta eller Kungl
Göta trängregemente.Ändamålet är också att vårda och stärka regementets
traditioner och anseende, att befrämja ett gott kamratskap medlemmarna emellan
samt att i samverkan med trängens övriga kamratföreningar främja och vidmakthålla
kamratskap och traditioner. Föreningen ska ha god kontakt med regementets
insatsförband och veteraner och om möjligt kunna stödja insatspersonal och
veteraner samt deras anhöriga.
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Paragraf 2
Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som
medlemmar.

Paragraf 3
Medlemskap
Som medlem i föreningen kan antagas den som vill stödja föreningens syften och
verksamhet. Medlem skall erlägga beslutad medlemsavgift. Medlem är, med
automatik, dessutom medlem i Garnisonsmusei Vänner (GMV). Medlem kan av
styrelsen uteslutas ur föreningen.

Paragraf 4
Hedersmedlem
Årsmötet kan, på förslag av styrelsen, utse hedersmedlem. Förteckning över dessa
förs av sekreteraren.

Paragraf 5
Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet. Denna skall vara inbetald senast
före mars månads utgång. Medlem som har betalat föregående års medlemsavgift
eller medlemsavgift för mötesåret har rösträtt på föreningsmöte.

Paragraf 6
Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är föreningsmöte (årsmötet eller extra föreningsmöte)
och styrelsen.

Paragraf 7
Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden och sekreteraren i förening.
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Paragraf 8
Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande
fall får frågan avgöras av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning
av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras enligt
lagen om skiljeförfarande.

Paragraf 9
Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av föreningsmöte med minst 2/3 av antalet
avgivna röster.
Bilagor kan, vid behov, ändras av styrelsen.

Paragraf 10
Arbetsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är lika med kalenderår.

Paragraf 11
Styrelse m m
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen.
Styrelsen består av ordförande och högst 12 ledamöter. Antalet ledamöter bestäms
av årsmötet. Årsmötet utser ordförande och övriga styrelseledamöter. Som
styrelseledamöter ingår minst två officerare i aktiv tjänst vid regementet. Styrelsen
utser inom sig för ett år vice ordförande, sekreterare, kassör och webmaster.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig, när
samtliga ledamöter kallats minst tre dagar i förväg och minst halva antalet ledamöter
är närvarande.
Till styrelsemöten adjungeras vid behov Trängregementets stabschef, representanter
för insatsförbanden, subalternkåren och mässföreningen.
Styrelsen beslutar om utmärkelser och ansvarar för uppvaktningar enligt bilaga 3.
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Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av på
årsmötet utsedda två revisorer.
Styrelsen utser representanter i Trängens samordningsgrupp.

Paragraf 12
Årsmöte
Föreningens årsmöte äger rum senast under mars månad. Tid och plats bestäms av
styrelsen. Kallelse utsänds skriftligt av styrelsen till medlemmarna senast tre veckor
före årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar,
som efter kallelse i vederbörlig ordning infunnit sig till årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Val av ordförande för mötet.
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte ordföranden
justera årsmötesprotokollet.
Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning utlyst.
Fastställande av föredragningslista.
Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret (inkl balans- och
resultaträkning).
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
Fastställande av antalet styrelseledamöter.
Val av ordförande på ett år.
Val på två år av halva antalet styrelseledamöter.
Val av en revisor för två år jämte suppleanter för ett år.
Val på ett år av medaljkommitté.
Val på ett år av valberedning.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
Behandling av ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet, samt
övriga ärenden varom förslag ingetts i den ordning som anges i
stadgarnas paragraf 13.
Övriga frågor.

Paragraf 13
Övriga ärenden vid årsmötet
Förslag till ärende att behandla vid årsmöte avges skriftligt till styrelsen senast fjorton
dagar före mötet.
Årsmötet kan efter särskilt beslut behandla ärenden vilka anmäls först vid årsmötet.
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Paragraf 14
Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte avhålls då styrelsen så finner erforderligt. Extra föreningsmöte
bör genomföras i samband med Regementets Dag (motsvarande) om denna äger
rum under hösten. Kallelse och beslutsmässighet se § 12 Årsmöte första stycket.

Paragraf 15
Röstning
Vid all röstning äger varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och får icke utövas
genom ombud. Beslut såväl inom styrelsen som vid föreningsmöte fattas med enkel
röstövervikt utom i fall som anges i paragraf 21. Omröstning sker öppet, såvida inte
sluten sådan särskilt beslutas. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande, utom
vid val, då lottning skall ske.

Paragraf 16
Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en är sammankallande. Denna
har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och medaljkommitté.

Paragraf 17
Medaljkommitté
Medaljkommittén skall bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande. Medaljkommittén verkar enligt bilaga 3 och föreslår styrelsen kandidater som bör belönas.
Förslagen skall motiveras. Föreningens sekreterare för förteckning över belönade
medlemmar.

Paragraf 18
Kamratutmärkelse
Kamratföreningen belönar årligen en eller flera soldater vid Trängregementet.
Som grund för bedömningen skall ligga att kandidaterna skall vara GODA
KAMRATER d v s BUSSIGA, HJÄLPSAMMA och ALLTID VARA BEREDDA ATT
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STÄLLA UPP. Vidare skall respektive kandidat vara en duktig soldat givetvis mätt
utifrån var och ens förutsättningar.
Bestämmelser för belöningen - enligt bilaga 1.

Paragraf 19
Kamratföreningens stipendier
Kamratföreningen delar årligen ut stipendium till en anställd samt till elev/er vid
program eller kurs. Syftet med stipendierna är att stimulera till studier inom de
områden/verksamheter som Trängregementet verkar.
Bestämmelser för stipendierna enligt bilaga 2.

Paragraf 20
Utmärkelser och uppvaktningar
Sker enligt särskilt reglemente - enligt bilaga 3.

Paragraf 21
Föreningens upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte och att förslaget vid det sista mötet biträds av minst
två tredjedelar av avgivna röster. Vid det senare mötet skall även beslut fattas om
disposition av föreningens egendom. Denna får inte utskiftas bland föreningens
medlemmar.
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