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Handläggare, tfn

Jan Stridh, 0703 – 27 84 00.

Förslag om stadgeändring av stadgarnas §3, §11 samt §15.
Stadgarna i dag:
§3

Medlemskategorier

Föreningen har aktiva och stödjande medlemmar, hedermedlemmar samt
familjemedlemmar. Med aktiv medlem menas pilot, ägare eller innehavare av luftfartyg.
Med pilot avses här varje person som soloflugit ett luftfartyg. Med stödjande medlem
menas person eller företag som önskar stödja föreningens verksamhet. Familjemedlem
skall ha samma postadress som aktiv eller stödjande medlem. Introduktionsmedlemskap
kan av styrelsen beviljas person för en begränsad tid. Medlemskategorierna delas i en
bas- respektive premiumklass, där skilda medlemsförmåner, som är kopplade till
medlemskapet kan förekomma. Följande medlemskategorier förekommer

1. Aktiva medlemmar
2. Stödjande medlemmar
3. Familjemedlemmar
4. Företagsmedlemmar
5. Introduktionsmedlemmar
6. Hedersmedlemmar

§11

Årsavgifter

På årsmötet fastställes årsavgiften för var och en av medlemskategorierna.

§15 - Upphörande av medlemskap
Medlem, som trots skriftlig påminnelse ej erlagt förnyad årsavgift inom två månader från
förfallodagen, anses ha utträtt ur föreningen. Styrelsen äger besluta om uteslutning av
medlem, som grovt förbrutit sig mot föreningens stadgar eller motverkat dess syften.
Utesluten medlem äger rätt att få sin sak prövad på nästkommande föreningsmöte.

AOPA-Sweden
____________________________________________________________________________________________________________________
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Ändring av §3:
Hela denna paragraf i stadgarna är otydlig och svårtolkad. Dessutom innehåller den
kategorier som inte längre används. Antalet kategorier föreslås minska till tre varav en är
indelad så att även ideella föreningar runt om i landet framgent ska kunna stödja vårt
arbete i AOPA Sweden genom ett stödjande medlemskap. Olika medlemskapsformer för
ideella föreningar kommer under året att etableras.
I anledning av detta föreslås följande lydelse:
§3

Medlemskategorier

Föreningen har tre medlemskategorier. Aktiva medlemmar, hedersmedlemmar samt
stödjande medlemmar.
Aktiva medlemmar:
Med aktiv medlem menas fysisk person som antingen är pilot, ägare eller innehavare av
luftfartyg. Med pilot avses här varje person som soloflugit ett luftfartyg.
Hedersmedlemmar:
Med hedersmedlemmar menas personer som av föreningens styrelse utsetts till
hedersmedlemmar enl. nedanstående §14.
Stödjande medlemmar:
Med stödjande medlem menas person, företag eller organisation som önskar stödja
föreningens verksamhet. Stödjande medlemmar kan vara fysisk- eller juridisk person.
Stödjande medlemmar är indelade i följande grupper:
1. Stödmedlem - Enskild fysisk person som önskar stödja AOPA Swedens verksamhet.
2. Företagsmedlem - Affärsdrivande företag som önskar stödja AOPA Swedens
verksamhet.
3. Organisationsmedlem - Ideell organisation som önskar stödja AOPA Swedens
verksamhet.
Rösträtt för de olika medlemskategorierna regleras i §6.
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Ändring av §11:
Under år 2014 planeras nya medlemsgrupper inom kategorin ”stödjande medlemmar”.
Av naturliga skäl måste dessa gruppers medlemsavgifter anpassas efter företags- och
organisationstyp i kombination med dess storlek. Ordalydelsen i §11 omöjliggör
rekrytering av nya medlemsgrupper av stödjande medlemmar före nästkommande, 2015
års årsmöte. I anledning av detta föreslås ordalydelsen i §11 att ändras till:
§11

Årsavgifter

Årsavgiften för aktiva medlemmar fastställs på årsmötet.
Årsavgiften för stödjande medlemmar fastställs av styrelsen.

Ändring av §15:
I nuvarande text gäller att medlem som ej betalat medlemsavgiften inom två månader
efter förfallodagen anses ha utträtt ur föreningen. Detta föreslås ändras till en månad.
Anledningen är de nya faktureringsrutiner som införts, samt de onödiga kostnader som ett
kvardröjande medlemskap innebär för föreningen. Ordalydelsen föreslås ändras till:
§15

Upphörande av medlemskap

Medlem, som trots skriftlig påminnelse ej erlagt förnyad årsavgift inom en månad från
förfallodagen, anses ha utträtt ur föreningen. Styrelsen äger besluta om uteslutning av
medlem, som grovt förbrutit sig mot föreningens stadgar eller motverkat dess syften.
Utesluten medlem äger rätt att få sin sak prövad på nästkommande föreningsmöte.

Jan Stridh

