
Motion till Livgardesföreningens första årsmöte den 19/4 - 2018. 

 

Jag är sedan tidigt 1980-tal ständig medlem av Sveagardesföreningen. Jag har senare också 

blivit ständig medlem av Livgardets Dragoners Kamrat- & Veteranförening och medlem av 

Livgardets Officerares Veteranförening. Jag är nu också medlem av Livgardesföreningen. Allt 

detta ger mig rätt att framföra mina åsikter, synpunkter och förslag i denna sak. Det kommer 

säkert att invändas att jag talar i egen sak. Visst, men vem skall göra det om inte jag själv gör 

det? Och jag är inte ensam även om vi kanske inte är så många! Men att vi kanske inte är det 

borde göra saken lättare för Livgardesföreningen att bära och därför också att acceptera.  

 

Vad talar jag om? Jo interimsstyrelsen för Livgardesföreningen vill ej ha kvar ständigt 

medlemskap. Detta må vara förståeligt. Men om man vid upplösandet av de tidigare tre 

föreningarna, Sveagardesföreningen, Livdragonföreningen & Livgardesofficerarnas 

Veteranförening, överför dessa föreningars samtliga ekonomiska tillgångar till den nya 

föreningen, Livgardesföreningen, så följer också vissa skyldigheter med en sådan överföring. 

De stadgeförändringar som gjorts i de tre nämnda föreningarna kan knappast förstås eller 

motiveras på annat sätt än att en sådan överföring avses. Avgifter för ständigt medlemskap 

skall fonderas. Det innebär att sådana medel också kan komma med vid en överföring, utan att 

den nya föreningen ikläder sig något ansvar eller några skyldigheter. Detta är - om detta sker - 

inte acceptabelt! Jag har diskuterat detta med en i dessa saker väl insatt släkting. Han påpekar 

att jag har rätt i mina slutsatser, att en förening som denna är underställd Stockholms Läns 

Länsstyrelses uppsikt vid behov och att Länsstyrelsens juridiska avdelning med stor säkerhet 

inte skulle godkänna ett sådant förfarande. Föreningens styrelse skulle också kunna hållas 

ekonomiskt ansvarig. 

 

Vad föreslår jag då? Jag är inte blind för de problem som får föreningsstyrelsen att föreslå 

avskaffandet av ständigt medlemskap. Jag föreslår därför följande kompromiss.  

De tre föreningarna ersätts av en(1) förening. Detta innebär en utspädning av ständiga 

medlemskap. Att vara ständig medlem i en förening kan inte berättiga till detsamma i den nya 

föreningen. Dessutom behöver vi inte tala om ständigt medlemskap. Vi kan göra som 

styrelsen vill och bara tala om medlemskap. MEN de som har betalt för ständigt medlemskap 

i mer än en av de 3 ursprungliga föreningarna skall - om de ekonomiska medlen överförs till 

den nya föreningen - befrias från betalningsskyldighet livet ut! De har s.a.s. betalt i förskott. 

Detta är då en ren bokföringsfråga. Jag tror inte sådana dubbelmedlemmar - av vilka jag är en 

- är särskilt många. Så den finansiella belastningen är nog inte stor. Detta är mitt förslag. 

Bifall eller förkasta! 
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