Offkassan P 18, april 2017

Förslag till stadgeändringar. Ändringar infogade med färg och
fet stil.Lämna svar för respektive §§. Kryssa över valt alternativ
Skicka in till kassaförvaltaren i bifogat kuvert före 2017-05-30.
§ 1 Ändamål
Gotlands regementes officerskassa i fortsättningen kallad Kassan – har till ändamål att bevara Gotlands
regementes och på Gotland stadigvarande pansarförbands traditioner och bestrida sådana utgifter,
som främjar regementets/ förbandets anseende och delägarnas nytta och nöje.
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§ 2 Delägare
Delägare i Kassan är de regementsofficerare som 1983-05-31 är uppförda i Kassans matrikel.
Officerare tillhörande pansartrupperna Försvarsmakten och med placering vid P 18 på Gotland kan
inväljas som ny delägare. Även andra, som verkar eller verkat för regementet kan inväljas. Inval sker
genom styrelsebeslut, men bör vid tveksamma fall hänskjutas till ordinarie sammanträde.
Är chefen för Gotlands regemente delägare skall han denne – så länge han befattningen innehas
innehar denna befattning – erbjudas att vara hedersordförande. Kassan kan, då styrelsen påvisar
särskilda skäl, till hedersledamot kalla den som visat regementet stort intresse.
Hedersledamot, som inte tillika är delägare, har ej rösträtt.
Delägare äger kvarstå i kassan efter avgång från regementet (motsv), dock endast om stadgade avgifter
erläggs.
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§ 7 Revisorer
Två revisorer och två revisorssuppleanter ska utses vid det ordinarie höstsammanträdet. En revisor eller
suppleant skall årligen nyväljas.
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§ 17 Utlåning
Kassans medel omhändertas av styrelsen enligt nedan. Kassans medel skall vara placerade i bank,
statsobligationer, svenska aktiefonder eller vara utlånade med obligationer, inteckningar eller borgen
som säkerhet. Borgen ska tecknas av minst två personer, vilka ska vara delägare.
För utlåning till delägare mot borgen gäller att samtliga lån skall amorteras på högst fem år.
Får inteckningslån bestäms amorteringstiden från fall till av styrelsen.
Till delägare i Kassan må mot borgen utlånas ett högsta belopp som årligen fastställs vid ordinarie
vårsammanträde.
För prövande av borgen gäller: Borgen tecknas en för alla och alla för en. Delägare i Kassan bör ej
godkännas som borgenär för högre belopp än det dubbla högsta lånebeloppet.
Ansökan om lån lämnas skriftligen in på särskild blankett till styrelsen och behandlas av denna i sin tur,
dock må styrelsen lämna delägare utan löpande lån företräde framför övriga. I regel skall lån slutbetalas
innan nytt lån utlämnas.
Lån på andra villkor lämnas endast efter beslut vid sammanträde med Kassans delägare.
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§ 18 Värdehandlingar
Kassans värdehandlingar förvaras i förhyrt bankfack.
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