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Enhetsstadga

 En och samma för hela organisationen.

 Ändringar och avsteg kan endast beslutas av kongressen. 

 Föreningar och distrikt kan anta lokal arbetsordning för t.ex.

- Val av poster utöver vad stadgarna kräver

- Hantering av hedersmedlemmar och hedersutmärkelser

- Samverkansorganisation/-grupp

- Distriktsstämma vart/vartannat år

 Arbetsordning kan inte ändra eller gå emot stadgarna. 

 Tidigare godkända avvikelser från nuvarande normalstadgar 

upphör gälla 1 januari 2022. 
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Allmänt

 Träder ikraft 1 januari 2022

 Behöver inte antas på årsstämma/årsmöte

- Förbundet rekommenderar att ta upp som informationspunkt och 

föra till protokollet att nya stadgar gäller från 1 januari 2022.

 Redigerbar pdf med möjlighet att fylla i organisationsnummer 

och föreningsnamn kommer att tas fram. 

 För att vara valbar till uppdrag i någon av SPF Seniorernas 

organisationsled räcker det att vara medlem i någon förening. 
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Vänmedlemskap

 Varje förening beslutar själv om de vill ha vänmedlemmar

 Avgift för vänmedlemskap bestäms av varje förening. Avgiften 

kan var 0 kr. 
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Stödmedlemskap

 Stödmedlem blir man direkt till förbundet, ej till distrikt eller 

förening. 

 Stödmedlem har inte rösträtt, kan inte inneha styrelseuppdrag 

och har inte tillgång till föreningars/distrikts aktiviteter. 

 Informationsmaterial kommer att tas fram. 

 Två avgiftsnivåer:

- 200 kr/år för den som inte uppfyller kriterier att bli ordinarie 

medlem. 

- 400 kr/år för den som kan bli ordinarie medlem. 
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Central uppbörd

 Från och med 1 januari 2022 har förbundet endast central 

uppbörd

 Förbundet hanterar och bekostar utskick av avi + 1 påminnelse 

enligt följande: 

- I november skickas avi för kommande år. Sista betalningsdag är 

31 januari. 

- Påminnelse skickas i februari

- Därefter åligger det aktuell förening att göra ytterligare påminnelse. 

- Ovanstående sker från och med utskick av avi avseende 2023. 
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Avisering avseende 2022

 Förening med central uppbörd

- Avisering avseende 2022 sker i januari 2022

- Förfallodatum är 2022-02-28

- Påminnelse skickas i mars 2022

- Omfattar även föreningar som meddelat senast årsskiftet att de 

önskar byta från lokal till central uppbörd. 

 Förening med lokal uppbörd

- Aviseras som tidigare i medlemsregistret, förbundet informerar 

respektive förening när aviseringen är gjord. 

- Förening ansvarar själv för att sända avi till medlemmarna

- Betalningar ska registreras senast 2022-01-31 då lokal uppbörd 

tas bort från systemet. 

- Distriktet ställer ut en faktura till förening med lokal uppbörd vid 

ingången av 2022 för debitering av distrikts och förbundsavgift för 

antalet medlemmar per 1 januari 2022. 
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Fördelning av medlemsavgift

 Förbund, distrikt och föreningar delar lika på såväl intäkter som 

den förlust som uppstår då en medlem inte betalar in sin 

medlemsavgift. 

- Föreningar kommer inte längre att debiteras för befintliga 

medlemmar som inte betalar sin medlemsavgift. 

- Inbetald medlemsavgift fördelas mellan förening, distrikt och 

förening efter den betalats in. Det gäller även nya medlemmar som 

tillkommer under året. 
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Utträde av icke betalande medlem

 Medlem som trots påminnelser inte betalat medlemsavgift 

senast 1 april det kalenderår som avgiften avser anses ha 

begärt utträde ut SPF Seniorerna. 

- Förbundet kommer att ansvar för att göra dessa utträden. 

- Rutiner för hur detta ska gå till kommer att presenteras i god tid 

innan 1 april 2022. 
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Distriktsstämma vartannat år

 Distrikten bestämmer själva om stämma ska hållas vart eller 

vartannat år. 

 Förbundet rekommendera att detta beslut fattas av stämman. 

 Beslut om viss periodicitet gäller tills ett annat beslut fattas. 
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Kongresstid

 Ordinarie kongress hålls vart fjärde år senast den 30 juni året 

före allmänna val. Mellan fysiska kongresser hålls en digital 

kongress. 

- Endast ordinarie kongress, eller extra kongress, kan besluta om 

verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter samt förrätta val. 

- Mandatperioden är 4 år

- Motioner och förslag behandlas vid den kongress som ligger 

närmast i tiden. 

 Övergångsperiod

- Nuvarande förbundsstyrelse vald på 3 år enligt gällande stadgar. 

Medför att en övergångsperiod krävs för att komma i fas med 

allmänna val. 

- 2023 hålls kongress för att bl.a. välja nya förtroendevalda, 

mandattid 2 år. 

- 2025 hålls ordinarie kongress enligt nya stadgar (2026 är valår)

- Någon gång mellan 2025 och 2029 hålls digital kongress för första 

gången enligt nya stadgarna. 

- 2029 hålls ordinarie fysisk kongress. 



13

Förbundsråd

 Ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen. 

 Består av samtliga distriktsordförande (DO). Om DO sitter i 

förbundsstyrelsen får distriktet utse annan ledamot till 

förbundsrådet. 

 Kan behandla förslag om SPF Seniorernas verksamhet som 

ställts av medlem, förening eller distrikt. 

 Förbundsstyrelse kallar till möte med förbundsrådet minst 1 

gång/år, kallelse och handlingar skickas i god tid. 


