
Bilaga 1: Missivskrivelse 

Stadgegruppens förslag till nya stadgar (se bilaga 2) 
Stadgegruppens sammansättning, arbete och arbetsformer framgår av bilaga 3. 

Stadgegruppen har haft tre arbetsgrupper, föreningsgruppen, distriktsgruppen och 
rekryteringsgruppen, vilka samtliga överlämnat förslag till stadgegruppen. 
Gruppernas sammansättning och förslag framgår av bilaga 4.  

För att underlätta läsningen av de föreslagna stadgarna vill stadgegruppen lyfta 
fram följande förändringar av betydelse: 

• Stadgegruppen föreslår gemensamma stadgar för samtliga beslutsnivåer i 
syfte att betona att vi är en organisation med gemensam värdegrund, 
gemensamma ändamål och uppgifter samt gemensamt medlemskap. De 
gemensamma stadgarna kompletteras med specifika tillägg. Förslaget till 
stadgar är i enlighet med uppdraget mindre detaljreglerat och öppnar upp för 
att föreningarna själva ska kunna reglera verksamheten i arbetsordningar. 
Därmed föreslås inga normalstadgar. 

• Stadgegruppen föreslår att ett Förbundsråd inrättas och som på delegation 
från Förbundsstyrelsen kan besluta i vissa frågor, t.ex. motioner och 
fyllnadsval. Detta för att öka engagemanget i organisationen. 

• Stadgegruppen föreslår att kongressperioden utökas till fyra år och äger rum 
året innan allmänna val. Kongressen föreslås förläggas till före september 
månads utgång. Vidare föreslås, dock frivilligt, att ha distriktsstämmor vart 
annat år.  

• Stadgegruppen föreslår att stödmedlemskap inrättas. Ett medlemskap som 
är öppet för alla oberoende av ålder. Därmed försvinner s.k. direkt 
medlemskap och vänmedlemskap från stadgarna. Medlemsavgiften för 
stödmedlemskap föreslås beslutas av kongressen. Alla medlemmar är 
välkomna att besöka alla föreningar. 

• Stadgegruppen föreslår att medlemsavgiften i anslutning till nyrekryteringen 
ersätts med en enhetlig avgift, inträdesavgift, för att underlätta 
kommunikationen med presumtiva medlemmar. 

• Stadgegruppen föreslår att endast central uppbörd skall föreligga.  

Under remisstiden kan frågor ställas till stadgegruppens ledamöter. Stadgegruppen 
ser gärna att distrikten samordnar föreningarnas synpunkter.  

Sista dag för att lämna synpunkter på förslaget till Lena Gustafsson är 
måndagen den 2 december 2019. Stadgegruppen kommer att beakta inkomna 
synpunkter och därefter överlämna stadgeförslaget till förbundsstyrelsen för beslut 
och som därefter skall behandlas på kongressen i juni 2020. 

Stockholm den 9 september 2019 

Lena Gustafsson 

Lena.gustafsson@spfseniorerna.se 
072 222 31 03 

Monica Ulfhielm 

monica@ulfhielm.com 
070 261 18 89 

Nils-Ingmar Thorell 

nilsingmar.thorell@ronneby.se 
070 827 68 66 
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