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Jamtlands Befrielserörelsen
Landszens Bannere
Befrielserölesens stadgar
Reviderade 2020
§ 1. Föreningens syfte
Att verka för att jarntska traditioner, seder och bruk fortlever.
Att Presidenten, regeringen och Arbetsutskottet kraftfullt verkar för att jamskan och
herjeådalskan brukas och ej dör ut.
Att verka för att Jarntland skall fortsätta att vara en levande, mångkulturell Republik
med arbeten, bostäder och utbildning.
Att verka för mångfald och mot all diskriminering
§ 2. Medlemskap
Alla människor, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, nationalitet och bostadsort som
värnar om Republiken har rätt att bli medlem. Medlemskap löses årsvis. Motet har
rätt att utse hedersmedlemmar. Även föreningar och företag kan lösa medlemskap.
Motet beslutar om medlemsavgifter.
§ 3. Föreningens organisation
Föreningens högsta beslutande organ är Motet. Motet utser en styrelse.
Landszens Bannere (LB), som består av Hövding samt åtta ledamöter.
L B sammanträder minst fyra gånger per år, och till dessa möten adjungeras
Provinsledare, revisorer, valberedning samt regering med yttrande- och förslagsrätt.
L B är beslutsmässigt då minst fem ledamöter är närvarande.
§ 4. Motet
Motet är föreningens högsta beslutande organ, och skall hållas varje år senast 31
mars. Dess uppgift är att välja L B
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Hövding väljes på ett (1) år
Ledamöter väljes på två (2) år
En revisor + en revisorssuppleang väljes på ett (1) år
Val av nio (9) provinsledare, representerande provineserna
Härjeådalen, Ravund, Berg, Bräcke, Ström, Åre, Krokom, Stan, och Frostviken.
Val av valberedningen, består av tre (3) ledamöter, av vilka en är sammankallande.
Beslut angående L B s ansvarsfrihet.
Behandling av motioner, vilka skall vara L B tillhanda senast fyra (4) veckor före
Årsmotet.
Kallelse till Årsmotet skall ske skriftligen minst fyra (4) veckor före Motets hållande.
§ 5. Medlemsavgift
Fastställande av årlig medlemsavgifts storlek sker vid Årsmotet.
§ 6. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är den 1 januari till den 31 december.
§ 7. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera
firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera
särskilt utsedda personer. Om ej särskilda skäl föreligger ska firmateckningsrätten i
alla frågor, var för sig, delegeras till Hövding och Skattmästare. Ytterligare
delegationer inom specifika områden kan ske där behov föreligger.
§ 8. Stadgar
Ändring av föreningens stadgar kan endast ske på Motet.
Förslag till ändring skall ske genom motion minst fyra (4) veckor före Motet.
Stadgeändring är ej giltigt med mindre än att två tredjedelar (2/3) av de Närvarande
medlemmarna är ense.
§ 9. Föreningens upplösning
För föreningens upplösning krävs att beslut fattas vid två (2) på varandra följande
Mot, och att vid båda Moten två tredjedelar (2/3) av närvarande medlemmar är ense
Övriga ställningstagande i denna paragraf hänskjuts till Motet

