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1 § Föreningens namn och uppgift  
 
Mom 1 Föreningens namn skall vara EAA Sverige. 
  
Mom 2 EAA Sverige skall som en rikstäckande, ideell och allmännyttig organisation; 

 

• arbeta för den enskildes rätt att inom ramen för normala och rimliga säkerhetskrav få 
konstruera, tillverka, restaurera, underhålla och operera luftfartyg på amatörbasis under minsta 
möjliga restriktioner och lägsta möjliga kostnad,  

 
• verka som rådgivare före, under och efter byggprocessen med syfte att skapa ändamålsenliga 

och säkra luftfarkoster,  
 
• bedriva informations-, upplysnings- och kursverksamhet i frågor inom främst föreningens 

verksamhetsområde,  
 
• aktivt arbeta för hög flygsäkerhet,  
 
• aktivt informera om privatflygets roll i det svenska samhället,  
 
• föra medlemmarnas gemensamma talan inför svenska, utländska och internationella 

myndigheter, organisationer och företag samt vid behov och möjlighet biträda enskilda 
medlemmar i frågor inom föreningens verksamhetsområde och inom luftfartsområdet i stort,  

 
• stå öppen för kontakter och samverkan med andra organisationer med liknande och 

närbesläktade intressen,  
 
• stödja verksamheten som bedrivs inom ramen för EAA Chapter 222, Sweden  
 
• anordna medlemsmöten och flygträffar. 

  
Mom 3 EAA Sverige kan efter delegering från svensk eller internationell luftfartsmyndighet åta sig sådana 

myndighets- och tillsynsuppgifter som gynnar föreningens verksamhet. 
 

2 § Medlemskap och rösträtt 
  
Mom 1 Medlemskap i EAA Sverige kan erhållas av den som delar föreningens mål och syfte. Medlemskap 

kan även erhållas av klubb, förening eller företag. 
  
Mom 2 Person och/eller grupp av personer som ansöker om eller innehar ett tillstånd för amatörbygge, 

restaurering, underhåll, flygutprovning eller annat tillstånd utfärdat av EAA Sverige skall vara 
medlem (mar) i föreningen. 

  
Mom 3 Samtliga funktionärer i föreningen skall vara medlemmar i EAA Sverige. Revisor och 

revisorssuppleant behöver inte vara medlem. 
  
Mom 4 EAA Sverige kan utse hedersordförande och hedersmedlemmar. Heders-ordförande och 

hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift till föreningen, men har i övrigt samma rättigheter och 
skyldigheter som annan medlem. 
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Mom 5 Varje enskild medlem, klubb, förening eller företag äger rösträtt med en röst så länge plikterna mot 

EAA Sverige fullgörs. Röstning vid årsmöte och andra av styrelsen utlysta medlemsmöten får ske 
med undertecknat brev eller, fullmakt varvid varje ombud får företräda högst 4 fullmaktsröster. 
Fullmakterna skall presenteras och godkännas av mötesordföranden innan röstning. 

  
Mom 6 Medlemsavgift fastställs av årsmötet och skall vara erlagd senast vid januari månads utgång eller i 

samband med inträde i EAA Sverige. Årsmötet kan besluta om differentierade medlemsavgifter. 
  
Mom 7 Medlem som uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens mål och syften eller som skadar 

föreningens relation till myndigheter, organisationer, företag eller annan uteslutas genom beslut av 
styrelsen. Uteslutning får inte ske utan att medlemmen har haft möjlighet att föra talan i saken inför 
styrelsen. 

 

3 § Föreningens organisation 
  
Mom 1 EAA Sverige skall vara rikstäckande och har sitt säte där årsmötet beslutat efter yrkande från 

styrelsen. 
  
Mom 2 För att tillvarata av luftfartsmyndighet delegerade tillsynsuppgifter skall finnas en teknisk/operativ 

organisation. Styrelsen utfärdar riktlinjer för sådan verksamhet i en handbok. 
  
Mom 3 Intressegrupper och regionsavdelningar kan organiseras inom EAA Sverige. Intressegrupper och 

regionsavdelningar är underställda EAA Sveriges styrelse och rapporterar till denna. 
  
Mom 4 Styrelsen kan tillsätta utskott för beredning av ärenden. 
  
Mom 5 Styrelsen och utskott kan anlita utomstående experter och rådgivare. 
 

4 § Verksamhetsår 
 
Mom 1 EAA Sveriges verksamhetsår är kalenderåret. 
 

5 § Föreningens ledning  
 
Mom 1 EAA Sverige skall ledas av en vid årsmöte vald styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, 

sekreterare och kassör jämte minst två högst fem övriga ledamöter samt tre suppleanter. Styrelsen 
utser inom sig de funktioner som i övrigt behövs för föreningens verksamhet.  
Hedersordförande har enbart representativa uppgifter men får delta i styrelsesammanträden och 
har därvid yttranderätt men ej rösträtt. 

  
Mom 2 Mandattiden för styrelsepost inklusive hedersordförande är högst två år och för suppleant högst 1 

år. Ordförande och kassör samt ledamöter med udda nummer väljs udda år och vice ordförande, 
sekreterare samt ledamöter med jämna nummer väljs jämna år. 

  
Mom 3 Årsmötet tillsätter valberedning för nästkommande årsmöte. Valberedningen skall bestå av tre 

medlemmar. 
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Mom 4 Styrelsen kallas till sammanträde av ordföranden när denne anser detta vara erforderligt. Om minst 
tre andra styrelseledamöter begär sammanträde skall ordföranden kalla till sådant.  
Kallelse skall normalt vara skriftlig och skall ske minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelse 
genom E-post jämställs med skriftlig kallelse om styrelseledamot accepterar detta.  
Varje ledamot har en röst. Suppleant träder in i frånvarande ledamots ställe i ordning efter sitt 
ordningsnummer. För beslut fordras närvaro av minst 2/3 av styrelsen. Beslut fattas med enkel 
majoritet och vid lika röstetal fäller ordförandens röst avgörandet.  
Protokoll skall föras över styrelsebeslut. 

  
Mom 5 Styrelsen skall föra register över medlemmarna i EAA Sverige. 
  
Mom 6 Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över sin förvaltning.  

Styrelsen skall se till att egendom med betydande kapitalvärde, är betryggande försäkrad.  
Kontanta medel som inte behövs för löpande utgifter skall förvaltas i föreningens namn på ett 
betryggande sätt med hänsyn till värdebeständighet och likviditet.  
Bokslut skall göras efter räkenskapsårets slut och ställas till revisorns förfogande senast fyra veckor 
före dagen för årsmötet. 

 

6 § Funktionärer  
 
Mom 1 Organisation inom EAA Sverige för teknisk och operativ tillsynsverksamhet skall ledas av en 

verksamhetsledare som har två underställda funktionärer, teknisk chef respektive flygchef 
Verksamhetsledare, teknisk chef och flygchef tillsätts av styrelsen i förekommande fall efter samråd 
med berörda myndigheter. Verksamhetsledaren kan tillsätta övriga funktioner som behövs för 
tillsynsverksamheten.  
Verksamhetsledare eller dennes ersättare som är teknisk chef eller flygchef är adjungerad till 
styrelsen och deltar i styrelsemötena. 

  
Mom 2 Ordföranden är ansvarig utgivare för föreningens medlemsblad.  

Verksamhetsledaren är ansvarig utgivare för föreningens tekniska/operativa publikationer. 
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7 § Revision  
 
Mom 1 Årsmötet skall välja revisor och revisorsuppleant. Revisorns och suppleantens mandattid är ett år. 

Om årsmötet så beslutar kan utomstående oberoende revisor väljas. 
  
Mom 2 Revisorn skall granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning av sitt uppdrag. Revision 

skall vara verkställd till årsmötet och skriftlig revisionsberättelse föreläggas detta. 
  
Mom 3 Revisor har rätt att när som helst under löpande verksamhetsår ta del av föreningens räkenskaper 

och styrelseprotokoll. 
 

8 § Årsmöte  
 
Mom 1 Årsmöte skall hållas inom fyra månader från verksamhetsårets slut och sker på plats enligt 

styrelsens beslut. Skriftlig kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötesdag 
och medlemmarna bör dessförinnan ha informeras om mötet minst en månad tidigare. Notis i 
medlemsblad jämställs med skriftlig kallelse.  
Kallelsen skall åtföljas av ett förslag till dagordning där följande fasta punkter skall finnas: 
 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

2. Val av justeringsman som jämte mötesordföranden justerar årsmötets protokoll.  

3. Val av rösträknare.  

4. Godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd.  

5. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig tid och ordning.  

6. Styrelsens verksamhetsberättelse.  

7. Balansräkning.  

8. Revisionsberättelse.  

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.  

11. Val av revisor och revisorssuppleant.  

12. Tillsättande av valberedning.  

13. Fastställande av årsavgift.  

14. Föredragning av inkomna motioner. 
  
Mom 2 Motioner till årsmötet skall vara skriftliga och skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före 

dagen för årsmötet. Styrelsen skall framlägga motionen tillsammans med sitt yttrande vid årsmötet. 
Inkomna motioner skall publiceras i medlemsblad eller hemsida minst 14 dagar före mötesdag. 

  
Mom 3 Röstning vid årsmöte sker normalt med öppen votering. Mötesordföranden avgör om sluten 

votering skall ske. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst. 
  
Mom 4 Protokoll skall föras över beslut vid årsmöte. Protokollet skall vara tillgängligt för medlemmarna 

senast två månader efter dagen för årsmötet. Efter publicering i medlemsbladet ska protokollet 
anses vara tillgängligt för alla medlemmar. 
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9 § Övriga allmänna möten  
 
Mom 1 Extra föreningsmöte hålls då styrelsen anser att detta behövs eller när minst  

15 % av medlemmarna begär det. Skriftlig kallelse skall utgå minst 14 dagar före mötesdagen och 
innehålla uppgift om anledningen till mötet. Notis i medlemsblad jämställs med skriftlig kallelse. Vid 
extra medlemsmöte får endast i kallelsen upptagna ärenden behandlas. Protokoll ska föras över 
beslut som fattas på mötet. För tillgänglighet och publicering gäller samma regler som för 
årsmötesprotokoll. 

  
Mom 2 Allmänt möte kan hållas av intressegrupp eller regionsavdelning med eller utan EAA Sverige 

styrelses medverkan och kallelse behöver inte utgå till samtliga EAA Sveriges medlemmar. EAA 
Sverige styrelse skall dock alltid informeras. 

 

10 § Tecknande av föreningens namn  
 
Mom 1 I skrivelser till myndigheter och organisationer tecknas föreningen av ordföranden eller, vid förfall 

för denne, vice ordföranden. Sekreteraren tecknar föreningen vid korrespondens med medlemmar i 
allmänna frågor. På särskilt uppdrag av styrelsen kan annan styrelseledamot teckna föreningens 
namn. 

  
Mom 2 I kassaärenden tecknar kassören ensam föreningens namn. Vid förfall för kassören tecknar 

ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren två i förening föreningens namn. 
  
Mom 3 I frågor som gäller den tekniska och operativa verksamheten tecknas föreningens namn av tekniskt 

ansvarig (verksamhetsledaren). 
 

11 § Ändring av stadgar  
 
Mom 1 Förslag till ändring av stadgar kan lämnas av EAA Sverige styrelse och av medlem. Förslag skall vara 

skriftligt. Styrelsen skall yttra sig över medlemsförslag. Styrelsens förslag skall åtföljas av motivering. 
Stadgeändringsförslag och motivering/yttrande skall utsändas medlemmarna skriftligt minst 14 
dagar före mötesdag. Genom publicering i medlemsblad eller hemsida ska detta anses vara uppfyllt. 

  
Mom 2 För ändring av stadgar krävs beslut vid två möten i följd varav det ena ska vara ett årsmöte. 
  
Mom 3 För beslut krävs enkel majoritet av rösterna vid mötet. För beslut om ändring av 12§ krävs av i den 

paragrafen angiven majoritet 
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12 § Föreningens upplösning  
 
Mom 1 Beslut om upplösande av föreningen ska fattas vid två, på varandra följande årsmöten. Förslag till 

upplösning av föreningen ska framgå av kallelsen som även ska innehålla förslag till disposition av 
föreningens tillgångar. 

  
Mom 2 Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. 
  
Mom 3 Föreningens tillgångar, efter reglering av skulder, får inte tillfalla enskild person, en eller flera, utan 

skall fonderas, doneras eller i övrigt användas på sätt som främjar föreningens intressen. 
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Revisionshistoria 

Rev Datum Beskrivning 

(4) 2021-03-06 Ändring i §§ 3 & 8 rörande föreningens säte och plats för årsmöte.  
 
§3 Mom. 1 
Tidigare: EAA Sverige skall vara rikstäckande och har sitt säte på Barkarby flygplats, 
Järfälla kommun. 
Ändrat till: EAA Sverige skall vara rikstäckande och har sitt säte där årsmötet beslutat 
efter yrkande från styrelsen 
 
§8 Mom. 1 
Tidigare: Årsmöte skall hållas inom fyra månader från verksamhetsårets slut 
Ändrat till: Årsmöte skall hållas inom fyra månader från verksamhetsårets slut och sker 
på plats enligt styrelsens beslut 

3 2014-03-08 Ändringen 2013-03-09 antagen andra gången. 

(3) 2013-03-09 Ändring 5 § Mom 3: 
”varav en skall vara styrelsemedlem” stryks. 
 
Ändringen antagen första gången. 

2 2012-03-10 Ändringarna 2011-06-04 antagna andra gången. 

(2) 2011-06-04 Ändring 2 § Mom 5: 
Varje enskild medlem, klubb, förening eller företag äger rösträtt med en röst så länge 
plikterna mot Sverige fullgörs. Röstning vid årsmöte och andra av styrelsen utlysta 
medlemsmöten får ske med undertecknat brev eller, fullmakt varvid varje ombud får 
företräda högst 4 fullmaktsröster. 
Fullmakterna skall presenteras och godkännas av mötesordföranden innan röstning. 
 
Ändring 8 § Mom 2: 
Inkomna motioner skall publiceras i medlemsblad eller hemsida minst 14 dagar före 
mötesdag. 
 
Ändring 9 § Mom 1: 
7 dagar ändras till 14 dagar. 
 
Ändring 11 § Mom 1: 
Genom publicering i medlemsblad eller hemsida ska detta anses uppfyllt. 
 
Ändringarna antagna första gången. 

1 2007-03-10 Stadgar för EAA Sverige, antagna andra gången 

(1) 2006-08-12 Stadgar för EAA Sverige, antagna första gången 

 


