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Lena Gustafsson 

Förbundets stadgegrupp 

SPF Seniorerna Stockholmsdistriktet har beretts tillfälle att yttra sig över det förslag till nya 

stadgar som den av kongressen 2017 tillsatta arbetsgruppen har utarbetat. 22 föreningar 

och två samverkansgrupper bestående av 10 resp. 9 föreningar har yttrat sig. Vissa 

föreningar som ingår i samverkansgrupperna har dessutom inkommit med egna remissvar. 

 Distriktsstyrelsen överlämnar härmed följande synpunkter: 

Läsanvisningar Distriktet saknar läsanvisningar. Det skulle ha underlättat förståelsen om 

arbetsgruppen hade bifogat anvisningar med motiv till de förslag som nu presenteras. Vi 

föreslår att det tas fram läsanvisningar som bifogas det förslag som kommer att utgöra 

Förbundsstyrelsens förslag till kongressen.  

Gemensamma stadgar. Distriktet ser det som positivt med gemensamma stadgar. Förslaget 

understryker vikten av att främja vi-andan och markera att vi är en organisation med 

gemensamma ändamål men att uppgifterna skiljer sig åt och där alla de tre nivåernas, 

Föreningarnas, Distriktens och Förbundets bidrag är lika viktiga i strävan att förbättra 

villkoren för landets seniorer.  

Förslaget till Förbundsråd, som ersätter dagens Distriktsordförandekonferenser syftar till att 

Förbundet bättre kan utnyttja de resurser och den kompetens som Föreningarna har genom 

att exempelvis ge rådet större inflytande genom att exempelvis årligen behandla motioner 

ställda till Förbundsstyrelsen. Förslaget skulle kunna vitalisera samarbetet mellan föreningar 

och Förbund. En annan fråga som nämns i förslaget skulle vara att på förslag av 

valberedningen hantera fyllnadsval, vilket skulle kunna få större betydelse om 

mandatperioden utökas till fyra år. Ytterligare en fråga för förbundsrådet årligen skulle 

kunna vara att yttra sig över prioriterade områden inom av kongressen fastställd rambudget. 

Vi vill markera att detta ska vara ett rådgivningsorgan som Förbundet är skyldig att lyssna på. 

Det skulle bidra till att bredda beslutsunderlaget till Förbundsstyrelsen. Förbundsrådets 

arbetsuppgifter skulle kunna fastställas av kongressen. Samtidigt måste det vara tydligt att 

Förbundsstyrelsen är ansvarig inför kongress och revisorer just för att undvika att det bildas 

en ny beslutsnivå. Frågan om Förbundsråd måste utvecklas ytterligare inte minst vad gäller 

befogenheter innan förslaget underställs kongressen för beslut. Därför talar mycket för att 

Förbundsrådet just ska vara ett rådgivande organ till Förbundsstyrelsen. 

Kongressperioden föreslås utökas till fyra år. Motivet är att vårt arbete gentemot 

politikerna skulle synkroniseras genom att viktiga frågor skulle beslutas på kongressen året 

innan ett valår. Arbetsgruppen föreslår att kongressen skall hållas tidigt på hösten året innan 

valet. Frågan är dock om inte den föreslagna tidpunkten är för sen för att exempelvis kunna 

påverka partiernas valmanifest. Vi tror därför att kongressen i tiden bör förläggas ungefär 

som idag.  



Stödmedlemskap. Så vitt vi förstår syftar det nya förslaget till att i första hand intressera 

yngre seniorer att ansluta sig till SPF Seniorerna. Den traditionella föreningsverksamheten 

lockar allt färre yngre seniorer. Däremot finns det ofta ett samhällsengagemang med vilja att 

vara med och påverka som skulle kunna vara en rekryteringspotential. Förslaget vänder sig 

till alla oberoende av ålder och ersätter så vitt vi kan förstå det centrala medlemskapet. 

Under vår interna remissomgång har det framkommit ett ifrågasättande huruvida förslaget 

skulle kunna bidra till en rekrytering av yngre seniorer. Förslaget behöver utvecklas och 

konkretiseras för ett definitivt ställningstagande från vår sida. Men utan tvekan har vi ett 

problem med att attrahera yngre seniorer och ett nytänkande krävs.  

Inträdesavgift Första årets medlemsavgift, benämnd inträdesavgift föreslås vara en enhetlig 

medlemsavgift. Motivet är att det, när rekrytering sker, är lätt att kommunicera ett enhetligt 

belopp. Efter första medlemsåret övergår avgiften till den avgift som gäller för den aktuella 

föreningen. Bilden är något splittrad i föreningarnas remissvar, men många betonar att 

skulle denna introduktionsavgift införas bör hela avgiften stanna hos föreningarna. Det är ju 

för övrigt vad som gäller idag, dvs medlemsavgiften för alla nyrekryteringar under året 

stannar i föreningarna.  Flera har reagerat på namnet. Vi föreslår således benämningen 

Introduktionsavgift och ställer oss bakom förslaget.  

Central uppbörd. Vi anser att tiden är mogen för att införa ett enhetligt debiteringssystem 

nämligen central uppbörd. 

Ändamålsparagraf. Här är det viktigt att demokratikravet förstärks. Vidare måste paragrafen 

ändras så att ”Vi ska ta till vara de äldres sociala och ekonomiska intressen”. Vi är en ideell 

organisation och bör därför vara försiktiga med att använda ”våra medlemmars intressen” i 

stadgetexter. Risken är annars att vii kan få skattemyndigheterna ögon på oss och inte längre 

betraktas som en ideell organisation. 

”Rotarymodell” dvs att alla medlemmar, som är medlem i en förening, föreslås kunna 

besöka andra föreningars möten. Distriktet sympatiserar med förslaget, men många 

föreningar har uttryckt en oro för att det skulle kunna uppstå platsbrist och att de egna 

medlemmarna måste prioriteras. Vi gör dock den bedömningen att det handlar om enstaka 

besök i synnerhet i samband med semesterperioder och det skulle vara hanterbart.  

Vänmedlemskap föreslås vara en fråga som den enskilda föreningen själv skall besluta om 

och att detta kan regleras i den aktuella föreningens arbetsordningar. Dessutom kan man 

ifrågasätta betydelsen av vänmedlemskap om såväl ”Rotarymodellen” och stödmedlemskap 

införs. Det har dock framkommit att hos våra föreningar är det ett starkt önskemål att få 

behålla just vänmedlemmar. För många föreningar är avgiften en inte försumbar intäkt. 

Risken att låta föreningarna själva administrera vänmedlemskapet utan direkt stöd i 

stadgarna skulle kunna leda till att det centrala stödet försvann. Vi föreslår att 

vänmedlemskapet bibehålls i dess nuvarande utformning. I samband härmed finns anledning 

att betona att vänmedlem i en förening behandlas på samma sätt som föreningens egna 

medlemmar. En stödmedlem saknar enligt förslaget föreningstillhörighet och har därmed 

med automatik inte tillgång till föreningarnas aktiviteter. 



Slopa 8-årsgränsen. Vi ställer oss bakom förslaget att ta bort tidsgränsen. Det är den 

enskildes förutsättningar som skall vara avgörande. Personer som av olika skäl suttit för 

länge är en fråga för valberedningen att bedöma 

Enskilda paragrafer  

• I de gemensamma stadgarna §7 sägs att revisorer och valberedning har närvarorätt 

vid styrelsesammanträde och har rätt att ta del av protokoll fört vid 

styrelsesammanträde. I 2 kap §4 sägs att styrelseprotokoll ska tillställas….revisorerna 

och valberedningen. Även i kap 3 §4 finns likalydande skrivelse. Skrivningarna bör 

synkroniseras så att skrivningarna är likalydande i de olika kapitlen.  

• Det bör noteras att även föreningarna driver seniorpolitiska frågor. 

• Lyft fram betydelsen att föreningarna i egna arbetsordningar har stora möjligheter 

att anpassa verksamheten till lokala förutsättningar.  

• Det bör anges i stadgarna att medlem som blivit medlem och betalt medlemsavgiften 

fr.o.m. 1 oktober därmed också betalt medlemsavgiften för nästkommande år 

• Det bör definieras när man i olika beslutande organ är beslutsmässig. 

• Avisering av medlemsavgift för nästkommande år bör ske den 1 november och vara 

betald senast den 31 december. Det räcker med två månader. Risken med att avisera 

tre månader i förväg är att räkningen läggs åt sidan och därmed lätt glöms bort.  

• 2 kap §1. Stryk ”geografiskt område” eller skriv ”bedriver verksamhet inom 

geografiskt område” 

• 2 kap §2. Stryk mening om samverkansgrupper och notera att styrelsen nominerar 

och kommunen besluter om exempelvis Kommunens pensionärsråd, KPR 

• Det bör finnas utrymme för förening och distrikt att i stadgarna ange säte och 

verksamhet i geografiska termer 

• I kap. 4 §2 bör anges att förbundet ska ge stöd och service till föreningarna 

 

En samlad genomgång av hela förslaget till nya stadgar samt en sammanfattning av inkomna 

svar från föreningar bifogas remissvaret som bilaga. Förändringarna är markerade med gult, 

 

Stockholm 2019-12-19 

 

Ritva Elg   Ann Hedberg Balkå 

Ritva Elg   Ann Hedberg Balkå 

1:e vice ordförande  2:e vice ordförande 
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Bilaga 1

Stadgegruppen 
Bakgrund  
Kongressen 2014 och 2017 

Stadgegruppen: 

Lena Gustafsson, sammankallande, FS/DO 

Göteborgsdistriktet  

Monica Ulfhielm, FS/ DO Stockholmsdistriktet 

Nils Ingmar Thorell, DO Blekinge 
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Syftet med översynen 

Skapa stadgar 

• som är enkla att förstå och använda 

• som underlättar arbetet i organisationens olika 

led 

• som ger bättre förutsättningar att arbeta lokalt 

med att öka medlemsantal och stärka 

verksamheten 
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Översynen ska också omfatta 

• Utvärdera nya former av medlemskap 

Kongressens tidsgränser för motioner, 

nomineringar m.m. 

• Logisk följdriktighet mellan de olika ledens 

bestämmelser 

• Arbetet ska bedrivas med stor öppenhet 

gentemot förbundets medlemmar, olika delar 

och nivåer samt redovisas löpande 
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Distriktens roll  

Bengt Ingesson, DO, Norrbottensdistriktet, 

sammankallande 

 Gunilla Werneström, DO, Örebrodistriktet 

 Ingemar Sandström, DO Västerbottendistriktet  

Jan-Erik Lövbom, DO, Östergötlandsdistriktet 

 Åke Persson, DO, Hallandsdistriktet 
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Rekryteringsgruppen 

Monica Ulfhielm, FS, DO, Stockholmsdistriktet, 

sammankallande  

Carin Johansson, Linköping 

 Sonia Ridell, Stockholm 

 Hans Ström, DO, Gästriklandsdistriktet 

Stina Nordström, Förbundskansliet 
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Föreningsgruppen Medlemskapet 
 

Florence Göthe, Uddevalla, sammankallande 

Lars Ahlm, Avesta  

Anders Runelund, Stockholm 

 Per Lundgren, Gävle  

Birgitta Lundman, Borgholm 

 Rolf Gårdmo, Ljungbyhed 

Stig Rahm, Trosa 

 Nanny Öryd, Gällivare 
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Fråga 1. Stadgarnas utformning 

• Kan man ha gemensamma stadgar för förbund, 

distrikt och föreningar vad exempelvis gäller 

värdegrund, ändamål, medlemskap, 

beslutsordning, styrelser och avgifter? 

• De gemensamma stadgarna kompletteras med 

tillägg som är specifikt anpassade för de tre 

nivåerna 

• Skulle ändamålsparagrafen kunna kompletteras 

med att organisationen skall stödja geriatrisk 

forskning? 
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Fråga 2. DO-konferens och 

Förbundsråd 

 För att ge DO-konferenserna en aktivare 

roll skulle en kunna omformas till ett 

Förbundsråd med beslutsrätt om 

motioner, icke principiella frågor och 

frågor som saknar budgetmässiga 

konferenser.  

 Kongressperiod vart fjärde år 

 Distrikten beslutar själva om stämmor 

varje eller vart annat år 
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Fråga 3. Hur vända en negativ 

medlemsutveckling? 
 Bakgrund: 

- Minskat intresse för föreningsverksamhet 

- Medelålder 77år 

- Social gemenskap det viktigaste 

- Allt mer flexibel pensionsålder 

 Nätmedlemskap /Digitalt medlemskap som ett 

komplement och insteg till 

föreningsmedlemskap 

 Öppet medlemskap oberoende av ålder 

 Alla föreningsmedlemmar får besöka andra 

föreningar 

 Enhetlig medlemsavgift? 
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Fråga 4 ang. tidpunkt för när antalet 

medlemmar är avgiftsbas till 

distrikt/förbund 
 I dag betalar föreningar in avgifter till 

förbund/distrikt baserat på antalet medlemmar 

vid årsskiftet. Inga problem då antalet 

medlemmar ökar.  

 Med central uppbörd skulle förbundet inte 

kunna debitera föreningar med medlemmar 

som inte betalt. Finns det andra sätt att undvika 

de negativa effekterna? 

 Är det rimligt att ha både central och lokal 

uppbörd för föreningar? 
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Fråga 5 Minskat intresse för att ta på 

sig styrelseuppdrag 

 Slå ihop föreningar men behålla 

programgrupper lokalt? 

 Personunion för flera föreningsstyrelser? 

 Utveckla distriktskanslier till resurscentra 

för exempelvis ekonomiredovisning? 
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