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FRO Grundstadgar 2020 

Fastställda av FRO Riksstämma 2020 

1 Ändamål 

1.1 Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation    

- enligt Förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet - för 

sambandsintresserade. 

1.2 FRO har till allmän uppgift att främja totalförsvaret genom frivilliga insatser. 

1.3 FRO har till uppgift 

 

• att rekrytera och utbilda medlemmar för avtalsteckning för befattningar i 

totalförsvaret.  

• att informera om totalförsvaret 

• att bedriva ungdomsverksamhet 

• att genom föreningsverksamhet främja intresset för FRO 

• att genom tekniska försök utveckla medlemmarnas kunskap inom 

områdena sambands- och ledningssystem samt cybersäkerhet.  

• att efter överenskommelse kunna ställa sambandsmateriel till samhällets 

förfogande. 

1.4 FRO bedriver sin verksamhet i samverkan med myndigheter, uppdragsgivare 

och andra frivilliga försvarsorganisationer. 

1.5 FRO är partipolitiskt obundet. 

1.6 FRO är neutralt i etniska och religiösa frågor. Vi accepterar inte trakasserier, 

diskriminering eller kränkande särbehandling i någon form. Vi tar ställning mot 

nedsättande, sexistiska eller rasistiska attityder. 

 I våra uppdrag följer vi uppdragsgivarens värdegrund. 

2 Organisation 

2.1 FRO indelas i förbund. Indelning fastställs av centralstyrelsen. 

2.2 Inom förbund kan avdelningar organiseras med geografisk omfattning enligt 

förbundsstyrelses beslut. 

3 Allmänna bestämmelser 

3.1 Verksamhetsåret omfattar tiden från 1 januari till 31 december. 

3.2 Stadgar för förbund skall i protokollfört beslut godkännas av centralstyrelsen 

och i huvudsak följa de normalstadgar som beslutats av riksstämman. 

3.3 Stadgar för avdelning skall i protokollfört beslut godkännas av förbunds-

styrelse och i huvudsak följa de normalstadgar som beslutats av riksstämman. 

3.4 Vid riksstämma och centralstyrelsens sammanträden skall protokoll föras. 
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4 Medlemskap 

4.1 Svenska medborgare samt utländska medborgare bosatta i Sverige kan bli 

medlemmar i FRO. Den som inte fyllt 18 år skall ha målsmans medgivande. 

Den som inte fyllt 15 år får enbart deltaga i verksamhet av icke-militär art. 

 Ansökan om medlemskap ställs till förbundsstyrelse som får bifalla eller avslå 

ansökan. 

 Den som blivit utesluten ur ett förbund kan inte bli medlem i annat förbund i 

FRO 

 Uppgifter på medlemmar insändes till centralstyrelsen, som skall föra centralt 

medlemsregister. 

4.2 Medlem i FRO tillhör normalt det förbund där medlemmen är folkbokförd. 

Undantag får förekomma, men medlemskap i mer än ett förbund tillåts inte. 

4.3 Medlemsavgift betalas till det förbund medlemmen tillhör.  

 Medlemmar som tillhör samma hushåll kan betala gemensam, reducerad avgift. 

Varje individ betraktas dock som enskild medlem. 

 Förbundsstämma kan besluta om särskild engångsavgift (ständigt medlemskap) 

för såväl senior som familj där någondera parten är senior. Förbundsstämma 

beslutar om ålder för ständigt medlemskap samt storlek på engångsavgiften. 

Förbundet erlägger central medlemsavgift under den tid medlemskapet består. 

 Förbundsstämma beslutar om avgiftens storlek för såväl enskilt medlemskap 

som för hushåll. Central del av medlemsavgiften beslutas av riksstämman. 

 Avgiften skall vara betald senast 1 mars innevarande verksamhetsår. Medlem 

som då inte betalat medlemsavgift anses ha utträtt ur FRO.  

4.4 Medlem som gjort mycket betydelsefulla insatser för FRO och inte längre är 

aktiv i någon ledningsnivå inom FRO kan av riksstämman utses till 

hedersmedlem. Förslag till hedersmedlem skall göras som motion eller 

proposition till ordinarie riksstämma. Hedersmedlem är befriad från 

medlemsavgift men har i övrigt samma status som övriga medlemmar. 

4.5 Medlem som önskar utträde ur organisationen ska meddela detta till 

förbundsstyrelse. 

4.6 Förbundsstyrelse, eller i undantagsfall centralstyrelsen efter samråd med berört 

förbund, får besluta om uteslutning av medlem som anses olämplig att tillhöra 

FRO. 

 Medlem som kommer ifråga för uteslutning ska av styrelsens ordförande 

(förbund respektive centralt) skriftligt beredas tillfälle att yttra sig, innan slutligt 

beslut fattas i ärendet.  

 Överklagande av beslut som fattats av förbundsstyrelse kan ske till 

centralstyrelsen. Beslut som fattats av centralstyrelsen kan inte överklagas. 

4.7 Tidigare utesluten medlem kan beviljas återinträde endast av centralstyrelsen 

och efter hörande av dels det förbund som tidigare uteslutit medlemmen, dels 

det förbund som vill anta vederbörande som medlem. 
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5 FRO Riksstämma 
5.1 FRO Riksstämma är högsta beslutande instans inom FRO. 

5.2 Ordinarie riksstämma hålls vartannat år (jämna år) senast 30 juni på tid och 

plats som bestäms av centralstyrelsen. 

5.3 Extra riksstämma hålls om centralstyrelsen beslutar om det eller minst en 

tredjedel av förbunden gör framställan om det till centralstyrelsen 

5.4 Förbund, avdelning, eller enskild medlem som vill få ärende behandlat på 

riksstämma, skall inlämna skriftlig motion om detta till centralstyrelsen senast 

31 januari ordinarie riksstämmoår. 

5.5 Centralstyrelsens ordförande ska skriftligen kalla till ordinarie eller extra 

riksstämma senast sex veckor före stämman. Med kallelse skall följa 

föredragningslista, propositioner, motioner med centralstyrelsens yttrande samt 

valberedningens förslag. 

5.6 Riksstämman består av representanter för förbunden. Varje ledamot har en röst. 

Riksstämman är beslutför om minst hälften av dess ledamöter är närvarande. 

 Varje förbund utser ledamöter och ersättare grundat på antalet medlemmar vid 

utgången av det verksamhetsår som föregår riksstämman. Antalet ledamöter och 

ersättare bestäms av antalet medlemmar i förbundet enligt nedanstående tabell 

Antal medlemmar Antal ledamöter 

≤ 300 2 

301 – 600 3 

601 – 1000 4 

≥ 1001 5 

 

5.7 Ledamöter och ersättare skall vara medlemmar i de förbund de representerar 

samt valda av förbundsstämman. Till ledamot eller ersättare i riksstämman får 

inte väljas ledamot eller ersättare i centralstyrelsen, ej heller revisor eller 

revisorsersättare. 

5.8 Valda representanter för förbund tillhör riksstämman under tiden från ett 

valtillfälle till nästa valtillfälle. Uppgifter om ledamöters och ersättares namn 

och adress sänds snarast efter val till centralstyrelsen. 

5.9 Medlemmar i FRO som inte är ledamöter i riksstämman har yttranderätt men 

inte rösträtt. 

5.10 Representanter för samverkande myndigheter och organisationer samt utanför 

FRO stående personer i övrigt får, efter beslut av centralstyrelsen, delta i 

riksstämman med yttranderätt men utan rösträtt.  

5.11 Riksstämman får endast besluta i ärenden på föredragningslistan. Om 

riksstämman så beslutar får överläggning äga rum i annan fråga.. 

5.12 Röstning sker öppet. Val sker dock med slutna sedlar om någon ledamot begär 

det. 

5.13 Röstning med fullmakt är inte tillåten. 
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5.14 Riksstämmans beslut fattas med enkel röstövervikt. För ändring av 

grundstadgarna och upplösning av FRO gäller bestämmelser enligt 10 och 11. 

5.15 Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning. 

5.16 Vid ordinarie riksstämma skall följande ärenden förekomma: 

5.16.1 Val av ordförande för stämman.  

 Val av sekreterare för stämman 

 Ordförande och sekreterare ska vara medlemmar i FRO men behöver inte 

vara ledamöter i stämman. 

5.16.2 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med stämmans 

ordförande ska justera stämmans protokoll. Justerarna ska vara ledamöter i 

stämman. 

5.16.3 Justering av röstlängd och fråga om stämman är beslutför. 

5.16.4 Fråga om stämman blivit behörigen kallad. 

5.16.5 Centralstyrelsens berättelse över verksamheten under föregående två 

verksamhetsår. 

5.16.6 Revisorernas berättelse över föregående två verksamhetsår. 

5.16.7 Fastställande av verksamhetsberättelser och balansräkningar. 

5.16.8 Fråga om ansvarsfrihet för centralstyrelsen för föregående två 

verksamhetsår. 

5.16.9 Ärenden som centralstyrelsen förelagt stämman. 

5.16.10 Ärenden som tagits upp av förbund, avdelning eller enskild medlem enligt 

5.4.  

5.16.11 Beslut om budget för nästkommande två verksamhetsår samt om central del 

av medlemsavgiften för år två och tre efter det år stämman genomförs  

5.16.12 Val av centralstyrelse 

▪ Centralstyrelsens ordförande för 2 år 

▪ Tre ledamöter för 4 år  

▪ Två ersättare för 2 år 

 Valbar är endast den som nominerats enligt 6.4. 

5.16.13  Val av revisorer 

 Val av två revisorer med ersättare. En revisor och en ersättare skall vara 

auktoriserade revisorer och behöver inte vara medlemmar i FRO. 

 Valbar är endast den som nominerats enligt 6.4. 

5.16.14 Val av valberedning 

• Val av två ledamöter med mandattiden fyra år 

• Val av två ersättare med mandattiden två år. 

5.17 Vid extra riksstämma skall de ärenden förekomma som är anledningen till att 

kalla stämman samt övriga ärenden för ordinarie riksstämma i tillämplig 

utsträckning. 
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 Om fyllnadsval förrättas vid extra riksstämma och beredning inför val enligt 

punkt 6.4 av tidsskäl inte har kunnat genomföras, är direktnominering av 

kandidater tillåten. 

6 Valberedning 

6.1 Valberedningen består av fyra ledamöter och två ersättare. 

6.2 Mandattiden är fyra år för ledamot och två år för ersättare. Val av ledamöter och 

ersättare ska ske vid riksstämma. Ledamöter och ersättare i centralstyrelsen är 

inte valbara. 

6.3 Valberedningen är beslutför om minst tre ledamöter eller ersättare är närvarande 

vid sammanträdet. Ersättare inträder i den ordning de valts. Protokoll skall 

föras. 

6.4 För att kunna väljas till befattningar enligt 5.16.12 - 13 krävs att vederbörande 

kandidat är medlem i FRO (med undantaget i 5.16.13 ) samt har nominerats 

enligt följande: 

Senast 12 veckor före ordinarie riksstämma ska enskild medlem, avdelning eller 

förbund anmäla kandidater till valberedningen. Kandidaten ska genom 

förslagsställarens försorg vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen. 

Senast 10 veckor före riksstämman ska valberedningen publicera en lista på alla 

inkomna förslag för att säkerställa att alla kandidater finns med. Listan ska 

innehålla namn, förbund och nominerad till och ska sändas till alla förbund. 

Senast 8 veckor före riksstämman ska felaktigheter i och kompletteringar till 

listan vara anmälda till valberedningen. 

Senast 7 veckor före riksstämman ska valberedningen sammanställa det förslag 

som ska föreläggas riksstämman och förslaget jämte en sammanställning på 

övriga nominerade ska då skickas till centralstyrelsens ordförande samt till 

samtliga nominerade kandidater. 

Detta avslutar möjligheterna att föreslå ytterligare kandidater. 

 Undantag: Om det inför stämman på grund av extraordinära omständigheter 

såsom dödsfall, sent återtagen kandidatur pga. sjukdom etc. uppstår en situation 

med ingen eller otillräckligt antal förhandsnominerade, får kompletterande 

nominering ske vid stämman. 

 Anmärkning: Kandidat som nominerats till befattning som centralstyrelsens 

ordförande, men som inte väljs av stämman, kvarstår som nominerad även till 

befattning som ledamot och ersättare. Nominerad ledamot som inte väljs, 

kvarstår som nominerad även till befattning som ersättare. 
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7 Centralstyrelsen 
7.1 Centralstyrelsen är organisationens verkställande och förvaltande organ. 

7.2 Centralstyrelsen har sitt säte i Stockholm och består av: 

 Centralstyrelsens ordförande 

 Sex ledamöter 

 Två ersättare 

 Ersättare inträder i styrelsen i den ordning de valts av riksstämman. 

7.3 Centralstyrelsen utser inom sig vice ordförande samt kassaförvaltare. 

7.4 Centralstyrelsen får vid behov adjungera ytterligare ledamot (ledamöter) med 

yttranderätt men inte rösträtt. 

7.5 Centralstyrelsen skall besluta om arbetsordning för den centrala verksamheten. 

Av denna skall delegeringar och befogenheter framgå. 

7.6 Centralstyrelsen sammanträder på kallelse av sin ordförande och är beslutför 

när minst hälften av de valda ledamöterna är närvarande. 

7.7 Om minst tre ledamöter begär det är centralstyrelsens ordförande skyldig att 

sammankalla centralstyrelsen. 

7.8 All omröstning sker öppet. 

7.9 Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller ordförandens 

mening. Beslut i fråga rörande uteslutning av medlem skall stödjas av minst 

hälften av de valda ledamöterna. 

7.10 I beslut anses den röstberättigade ledamot ha deltagit, som varit närvarande vid 

sammanträdet och som inte låtit anteckna avvikande mening till protokollet 

(reservation). 

7.11 Vid centralstyrelsens sammanträden skall protokoll föras. Av protokollet skall 

framgå vilka som varit närvarande. Protokollet skall bestyrkas av 

sammanträdets ordförande. 

7.12 Centralstyrelsen ska 

• verka för föreningens ändamål enligt dessa stadgar 

• verkställa riksstämmans beslut 

• handha föreningens angelägenheter och leda dess arbete 

• förvalta medel och besluta om användning av dessa 

• följa och stödja verksamheten i förbund och avdelningar  

• fastställa stadgar för förbund 

• ansöka om och fördela statsbidrag samt förvalta dem enligt myndigheters 

anvisningar 

• besluta om tid och plats för ordinarie och extra riksstämma 

• bereda de ärenden som skall behandlas av riksstämman 
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• föreslå riksstämman budget för egna medel för vart och ett av 

nästkommande två verksamhetsår. 

• bemyndiga firmatecknare för FRO 

• utfärda anvisningar för förbunds- och avdelningsledningar 

• utse representanter för FRO i samverkande organisationer 

• avge verksamhetsberättelser 

• i övrigt tillvarata föreningens intressen. 

8 Regional och lokal ledning 

8.1 Förbund 

8.1.1 Verksamhet inom förbund leds av en förbundsstyrelse vald av förbundsstämma. 

8.1.2 Förbundsstadgar ska följa normalstadgar för förbund och vara godkända av 

centralstyrelsen. 

8.1.3 Förbundsstyrelse arbetar enligt förbundets stadgar samt anvisningar från 

centralstyrelsen, i nära samarbete med regionala myndigheter, frivilliga 

försvarsorganisationer och uppdragsgivare. 

8.1.4 Inom förbund där det finns behov och möjlighet (ex. högt medlemsantal med 

stor aktivitet och/eller stora geografiska avstånd) kan avdelningar organiseras. 

Sådan avdelning ska följa bestämmelserna i 8.2 nedan. 

8.1.5 Förbundet har ett övergripande ansvar för avdelningarnas verksamhet. Ansvaret 

innebär att ge årliga anvisningar för verksamheten samt att följa upp densamma. 

Avdelningar som inte följer stadgar och anvisningar kan bli föremål för 

avveckling.  

8.1.6 Förbundsstyrelse kan utse ansvarig (arbetsgrupp) för viss verksamhet. Det kan 

vara för ett geografiskt område eller för en viss typ av verksamhet. Formellt 

drivs verksamheten av förbundet och den ansvarige kan inrikta sig på att skapa 

bra verksamhet. Ansvarig bör utses i samråd med medlemmarna som deltar i 

verksamheten. Verksamheten ska redovisas i förbundets verksamhetsberättelse. 

8.2 Avdelning 

8.2.1 Verksamheten inom avdelning leds av en avdelningsstyrelse vald av 

avdelningsstämma. 

8.2.2 Avdelningsstadgar ska följa normalstadgar för avdelning och vara godkända av 

förbundsstyrelsen. 

8.2.3 Avdelningsstyrelse arbetar enligt avdelningens stadgar samt anvisningar från 

förbundsstyrelsen, i nära samarbete med lokala myndigheter, frivilliga 

försvarsorganisationer och uppdragsgivare. 
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9 Medelsförvaltning och revision 

 Räkenskaper ska vara avslutade senast den 31 januari året efter 

verksamhetsåret. 

10 Ändring av grundstadgarna 

 För ändring av dessa grundstadgar fordras antingen att två tredjedelar av de 

röstberättigade vid en ordinarie riksstämma är eniga om beslutet eller enkel 

majoritet vid två på varandra följande riksstämmor, varav en kan vara extra 

riksstämma. 

11 Upplösning 

 Förslag till upplösning av FRO kan väckas av centralstyrelsen eller av förbund 

genom förslag till riksstämman. För bifall krävs att centralstyrelsens utlåtande 

varit bifogat till föredragningslistan för stämman samt att beslut fattas med 

minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande riksstämmor, varav 

minst en ordinarie. Vid eventuell upplösning av FRO skall sista riksstämman 

besluta om disposition av de tillgångar som tillhör FRO. 


