
STADGAR för Pensionärsalliansen i Trosa kommun
Stadgar antagna på föreningsstämmorna den 24 mars 2010. 

§ 1 FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Pensionärsalliansen i Trosa kommun.
Föreningen har sitt säte i Trosa kommun.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål:
att främja medlemmarnas intressen.
att fungera som medlemmarnas samorganisation.
att administrera samt svara för driften av Pensionärernas Hus.
att verka för utveckling av bostäder för äldre inom kommunen.

§ 3 FÖRENINGENS MEDLEMMMAR
Medlemskap kan beviljas alla i Trosa kommun verksamma pen-
sionärsföreningar.

§ 4 STYRELSE
Styrelsen leder föreningens verksamhet och svarar för dess ekonomi samt upprätthåller kontakt med 
medlemmarna. Vid val av styrelse skall beaktas att alla medlemmar är representerade.
Styrelsen består av ordförande samt minst fyra ledamöter och minst två suppleanter.
Ordförande väljs för ett år i taget. Övriga ledamöter för två år så att hälften av ledamöterna är i tur att avgå 
årligen.
Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och kassör samt - om det visar sig påkallat - ett arbetsutskott. 
Styrelsen är besluför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid röstning, där lika röstetal uppstår, är
ordförandens mening utslagsgivande.

§ 5 VALBEREDNING
Valberedningen skall bestå av en representant från varje medlems-
förening. Valberedningens uppgift är att föreslå ordförande samt att resp. ledamot föreslår 
styrelseledamöter från sin egen förening. Valberedningens förslag skall överlämnas till 
styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till föreningsstämman.

§ 6 FÖRENINGSSTÄMMA
A. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och
skall hålas före mars månads utgång.
Extra föreningsstämma kan vid behov inkallas.
B. Till föreningsstämman har medlemmarna rätt att sända 1 grund-
ombud och därefter 1 ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar i respektive förening. Förslag som 
förening eller enskild medlem vill få behandlad på årsstämman skall vara styrelsen tillhanda 30 dagar före 
föreningsstämman. Skriftlig kallelse till förenings-stämman skall, tillsammans med samtliga handlingar som 
skall behandlas sändas 3 veckor före.
Föreningsstämman skall vara öppen för alla medlemmar i för-eningen.
C. Vid föreningsstämman har varje närvarande ombud en röst. Om-
röstning sker öppet om inte annat beslutas. Val företas dock med slutna sedlar om någon så begär det. Som 
beslut gäller den mening som de flesta företräder. Vid slutna omröstningar och lika röstetal avgör lotten.
D. Vid årstämman skall förekomma:
     1. Val av ordförandeoch sekreterare för föreningsstämman.
     2. Upprop av ombuden
     3. Val sv två protokolljusterare tillika rösträknare
     4. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
     5. Föredragning av styrelsens årsredovisning
     6. Föredragning av revisorernas berättelse
     7. Fastställande av resultat- och balansräkning
     8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
     9. Fastställande av ersättning till styrelse och revisorer.
   10. Fastställande av medlemsavgiften.
   11. Fastställande av budget.
   12. Val av ordförande



   13. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
   14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
   15. Val av valberedning
   16. Av föreningar och medlemmar väckta frågor
   17. Särskilda förslag från styrelsen

§ 7 RÄKENSKAPSÅR OCH REVISION
Räkenskapsåret omfattar kalenderåret.
Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av revisorer, som valts av 
årsstämman. Granskade handlingar och revisions-berättelse skall i god tid överlämnas till 
styrelsen för att därefter framläggas vid årsstämman. 
Års- och revisionsberättelse skall tillställas föreningarna.

§ 8 STADGEÄNDRING
För stadgeändring fordras beslut på två efter varandra följande stämmor.

§ 9 NEDLÄGGNING
Nedläggning av föreningen skall beslutas av föreningsstämman och biträdas av två tredjedelar av antalet 
ombud. Om nedläggning sker skall handlingar, tillgångar och skulder överlämnas och fördelas proportionellt 
efter antalet medlemmar i föreningarna.
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