
Stadgar för Kamratföreningen vid Eksjö gymnasium (f.d. Eksjö Högre 
Allmänna Läroverk)) 
 
1 Ändamål 
Kamratföreningen har till ändamål att verka för sammanhållning mellan dem som varit elever 
vid Eksjö gymnasium(f.d. läroverk) och dess lärare samt stödja kontakter mellan f.d. elever 
och skolan. Dessutom skall föreningen förvalta Folke Rydes Minnesfond. 
 
2 Medlemskap 
Medlemskap kan erhållas av f.d. elever vid gymnasiet samt nuvarande och tidigare lärare. 
Hedersmedlemmar kan utses av styrelsen. 
 
3 Styrelse 
Kamratföreningens angelägenheter sköts av en styrelse som väljs vid den årliga Kamratdagen 
(årsmöte) Styrelsen  består av ordförande, kassör och sekreterare samt därutöver minst sex 
ledamöter. Skolledningen vid Eksjö gymnasium ska vara representerad i styrelsen. 
 
4 Styrelsens uppgifter 
Styrelsen skall 

- kalla till årlig Kamratdag samt förbereda de ärenden som där skall behandlas 
- förvalta föreningens tillgångar samt vid Kamratdagen avlämna verksamhetsberättelse 

och ekonomisk rapport för det gångna året 
- föra matrikel över medlemmar i föreningen 
- årligen utge föreningens medlemsskrift, Östanåbladet. 

 
5 Revision 
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljs vid Kamratdagen 
en revisor och en revisorsersättare. 
 
6 Kamratdag 
Kamratdag hålls årligen sista lördagen i maj. Kallelse sker genom kamrattidningen 
Östanåbladet, via kontaktpersoner  i respektive klasser samt genom gymnasiets hemsida. 
Vid Kamratdagen behandlas följande frågor 
      -     styrelsens verksamhetsberättelse 

- fastställande av resultat- och balansräkning 
- beslut om ansvarsfrihet för styrelsens  
- val av styrelse, revisorer samt valberedning 
- beslut om medlemsavgift 
- besluta om stipendieutdelning 
-     eventuellt övriga ärenden 
 

7 Medlem som önskar framlägga förslag till Kamratdagen bör lämna detsamma till styrelsen 
minst fyra veckor före Kamratdagen. Styrelsen skall yttra sig över förslaget. 
 
8 Beslut om stadga 
Ändring av kamratföreningens stadga sker genom principiellt samstämmiga beslut vid två på 
varandra följande Kamratdagar. 
 
9 Upplösning 
Beslut om upplösning av föreningen sker genom likalydande beslut vid två på varandra 
följande Kamratdagar. Vid upplösning skall föreningens tillgångar överlåtas till stipendiefond 
för elever vid Eksjö gymnasium. 


