
 SPF Seniorerna

Arbetsgruppen för stadgar 2020

Synpunkter på förslag till stadgar för SPF Seniorerna från 
Daladistriktet

Stadgarna har skickats ut till föreningarna och diskuterats vid ordförandekonferens 
den 24 oktober och även vid samverkansträffar med föreningarna. Den allmänna 
uppfattningen är att förslaget till stadgar är bra. I de fall där det  fanns synpunkter har
vi valt att redovisa dessa kapitel för kapitel. 

1 Kap Gemensamma stadgar för SPF Seniorerna

§ 3 Medlemskap

Mom. 3 Medlemsavgift
Att skicka ut inbetalningskort senast 1 oktober med betalning 31 december är för 
lång tid innan. Hinner tappas bort.

Mom. 4 Inträdesavgift
Inträdesavgiften ska sättas på en lägre nivå än ordinarie avgift för att locka nya 
medlemmar. När det gäller medlemskapet och inträdesavgiften bör det framgå för 
vilket år medlemskapet gäller när man gör inbetalningen.

§ 5 Ärenden vid Årsmöte
Viktigt att förtydliga vad ”kan” står för i inledningen. Vissa punkter är ju obligatoriska

§ 6 Valbarhet
Meningen om att inte kunna vara ledamot mer än 8 år bör utgå. Tillräckligt svårt ändå
att få folk att ställa upp.

§ 10 Valberedningen
Att skicka ut förslag på nya styrelsemedlemmar med uppgifter om kompetens och 
erfarenhet är något för kongressen men inte för föreningar. Det är tillräckligt svårt att 
rekrytera ändå utan att utöka med detta.



§ 12 stadgeändring

Bör förtydligas vad som menas med ” minst två tredjedelar av de vid en ordinarie 
kongress närvarande ombuden ”. Innebär ordet närvarande att alla som är i lokalen 
vid tiden för röstning räknas eller måste alla vara på plats eller räknar man 
röstresultatet efter röstlängden?

2  Kap  Särskilda stadgar för förening inom SPF Seniorerna

§ 1 Förening inom SPF Seniorerna

 Ha sitt säte inom en viss kommun föreslås i stadgarna. SPF Seniorerna Tuna-Säter 
är en förening med medlemmar både i Borlänge och Säters kommun. Vi föreslår att 
man ändrar ordet viss så att en förening kan verka i flera kommuner.

§ 2 Uppgift

Punkt 3. Tillvarata medlemmars intresse på det lokala planet t.ex. i KPR. 

Ta bort t.ex. KPR och sätt punkt efter ordet planet. KPR idag har olika benämningar 
med flera grupperingar som driver olika intressen. Begreppet är inte entydigt.

4  Kap

§ 5 Förbundsråd

Meningarna ” Förbundsrådets beslut får inte innebära ekonomiska eller principiella 
konsekvenser för SPF Seniorerna” och ” I fråga om väsentlig betydelse för förbundet 
ska förbundsstyrelsen ta upp frågan i förbundsrådet ” kan uppfattas motsägelsefulla.

Den sista meningen behöver inte finnas med. Förbundsstyrelsen har alltid möjlighet 
att ta upp frågor med ett förbundsråd om ett sådant finns.
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