
 

 

Underlag för användning av nya stadgar 
 
 
Vid SPF Seniorernas kongress den 23-24 augusti 2021 antogs nya stadgar. 
Detta underlag tar upp några väsentliga skillnader och är avsett att fungera 
som ett stöd vid användning av de nya stadgarna.  
 
Enhetsstadga 
SPF Seniorerna har en och samma stadga för hela organisationen. I kapitel 1 finns de 
paragrafer som gäller alla organisationsled, i resterande kapitel 2-4 återfinns stadgar för 
respektive led; förening, distrikt och förbund. 

• Ändringar och avvikelser från dessa stadgar kan endast ske genom beslut på 
förbundets kongress.  

• Föreningar, distrikt och förbund kan utöver dessa stadgar anta en 
arbetsordning, som ett komplement till stadgarna, för lokala tillägg. 

• Arbetsordningen kan exempelvis innehålla: 
o Bestämmelser för val av poster som inte omfattas av stadgarna, såsom 

vice kassör 
o Hantering av hedersmedlemmar och hedersutmärkelser.  
o Samverkansorganisation/grupp mellan föreningar och distrikt. 
o Om distriktsstämma ska hållas vart eller vartannat år.  

• Arbetsordningen kan inte ändra eller gå emot stadgarna.  
• Arbetsordningen kan beslutas av antingen föreningens/distriktets 

årsmöte/stämma eller av styrelsen.  
• En arbetsordning behöver inte skickas till distrikt eller förbund.  
• Tidigare godkända avvikelser från tidigare stadgar slutar gälla 1 januari 2022, då 

de nya stadgarna börjar gälla.  
 
 
Allmänt  

• De nya stadgarna börjar gälla den 1 januari 2022. 
• Stadgarna kommer att finnas tillgängliga i förbundets webbutik, på hemsida och 

intranät.  
• Behöver förening/distrikt anta stadgarna vid årsmöte/stämma? 

Det behövs inte då kongressen tagit beslut om enhetlig stadga för hela 
organisationen som då per automatik gäller alla tre led.  
Förbundet rekommenderar föreningar och distrikt att vid nästa 
årsmöte/stämma anmäla som en informationspunkt om de nya stadgarna och 
föra till protokollet att de gäller från och med den 1 januari 2022.  

• Stadgar med organisationsnummer och namn 
Banker, kommuner, regioner, myndigheter och andra intressenter kan efterfråga 
stadgar med föreningens/distriktets organisationsnummer och namn på. 
Förbundet kommer därför att ta fram en redigerbar pdf-fil med fält där dessa 
uppgifter går att fylla i.  

• Föreningars och distrikts namn inleds alltid med SPF Seniorerna.  



 

 

o Förbundet kommer att uppdatera de föreningar som inte har korrekt 
namn idag.  

• Valbar till uppdrag i någon av SPF Seniorernas organisationsled är medlem i 
SPF Seniorerna. Det finns inte längre något krav att man är medlem i just 
den förening dit man väljs. 

   
Vänmedlemskap (1 kap. § 3 mom. 2) 

• Medlem i en förening kan bli vänmedlem i en eller flera andra föreningar inom 
SPF Seniorerna.  

• Det är upp till varje förening att bestämma om de är öppna för vänmedlemmar 
eller inte.  

• Avgiften för vänmedlemskap bestäms av varje förening. Avgiften kan vara 0 kr.   
 

Stödmedlemskap (1 kap. § 3 mom. 3) 
• Man kan vara stödmedlem i SPF Seniorerna.  
• Stödmedlem blir man direkt till förbundet, inte i en enskild förening eller 

distrikt.  
• Möjligheten att vara direktansluten till förbundet tas bort och ersätts av 

stödmedlemskap. 
• Medlemmar som är direktanslutna kommer att kontaktas och i första hand 

erbjudas medlemskap i lokal förening, i andra hand stödmedlemskap.  
• Stödmedlem har inte rösträtt, kan inte inneha styrelseuppdrag och har inte 

tillgång till en förenings utbud av aktiviteter. 
• Förbundet ansvarar för avisering av stödmedlemskap och kommunikation till 

stödmedlemmarna.  
• Förbundet kommer att ta fram informationsmaterial om stödmedlemskap.  
• Stödmedlemskapet har två avgiftsnivåer: 

o 200 kr/år för den som inte uppfyller kriterierna att bli ordinarie medlem 
enligt 1 kap. § 3 mom. 1.  

o 400 kr/år för den som kan bli ordinarie medlem. Avsikten med den 
högre avgiften är att det ska vara mer attraktivt att bli ordinarie medlem i 
en förening än att bli stödmedlem.  

• Vilka medlemsförmåner som ska erbjudas stödmedlemmar kommer att avgöras 
under året. Samtal pågår med förbundets samarbetspartners.  

 
 

 
Central uppbörd (1 kap. § 3 mom. 4) 
Förbundet har från och med den 1 januari 2022 endast central uppbörd. Det innebär att 
förbundet centralt hanterar och bekostar utskick av avi för medlemsavgift samt en (1) 
påminnelse.  

• I november skickas avi för kommande år.  
o Detta sker från och med utskick av avi avseende 2023, som då skickas 

från förbundet till medlemmarna i november 2022.  
• Sista betalningsdatum är den 31 januari det år medlemsavgiften avser.  



 

 

• Till de som ej betalat den 31 januari skickar förbundet en (1) påminnelse. 
• Därefter åligger det aktuell förening att göra ytterligare påminnelse. 

 
 
Avisering avseende 2022 

• Förening med central uppbörd 
o Avisering avseende 2022 sker i januari 2022.  
o Det gäller även de föreningar som meddelat förbundet senast årsskiftet 

2021/2022 att de önskar byta från lokal till central uppbörd. 
o Förfallodatum kommer vara 2022-02-28.  
o Påminnelse till de medlemmar som ej betalat per förfallodatum skickas 

under mars 2022.  
 

• Förening med lokal uppbörd 
o Förening som kvarstår med lokal uppbörd till och med 1 januari 2022 

aviseras som tidigare år i medlemsregistret. Förbundet informerar 
respektive förening när aviseringen är gjord.  

o Föreningen ansvarar själv för att sända avi till medlemmarna.  
o Betalningar ska registreras senast 2022-01-31 då lokal uppbörd tas bort 

från systemet.  
o Distriktet ställer ut en faktura till föreningar med lokal uppbörd vid 

ingången av 2022 där föreningen debiteras avseende distrikts- och 
förbundsavgift för antalet medlemmar per 1/1 2022, det vill säga samma 
hantering som tidigare år.  

 
 
Fördelning av medlemsavgift (1 kap. § 3 mom. 4) 
”Den årliga medlemsavgiften består av avgift till den förening som medlemmen tillhör, 
till distriktet och till förbundet. Den sammanlagda medlemsavgiften betalas till 
förbundet, som överför de andelar som tillkommer distrikten respektive föreningarna.”  
Detta betyder att förbund, distrikt och förening delar på såväl intäkter som den förlust 
som uppstår då en medlem inte betalar in sin medlemsavgift. Konkret innebär det att: 

• Föreningar kommer inte längre att debiteras för befintliga medlemmar som inte 
betalar sin medlemsavgift.  

• Inbetald medlemsavgift kommer att fördelas mellan förening, distrikt och 
förbund efter den betalats in. Detta gäller även nya medlemmar som tillkommer 
under året. 

 
Nya medlemmar under kvartal 4 (praxis från tillämpning av tidigare stadgar) 

• Den medlemsavgift som nya medlemmar under perioden 1 oktober-31 
december betalar gäller även nästkommande verksamhetsår.  

 
Utträde av icke betalande medlem (1 kap. § 3 mom. 5)  
”Medlem som trots påminnelser inte har betalat medlemsavgift senast den 1 april det 
kalenderår som avgiften avser anses ha begärt sitt utträde ur SPF Seniorerna.” 

• Rutiner för hur detta ska gå till kommer att tas fram och presenteras i god tid innan den 
1 april 2022.  



 

 

 
 
Distriktsstämma vartannat år (3 kap. § 3 mom. 2) 
Distrikt bestämmer själva om stämma ska hållas varje eller vartannat år.  
Förbundet rekommenderar att detta beslut fattas av stämman. Ett beslut om viss 
periodicitet gäller tills ett annat beslut fattas. 
 
 
Kongresstid (4 kap. § 3 mom. 2)  
”Ordinarie kongress hålls vart fjärde år senast den 30 juni året före allmänna val. Mellan 
fysiska kongresser hålls en digital kongress för behandling av 1 kap. § 5 p. 1-9, 13-14 
samt 24.”  
Detta innebär: 

• Vart fjärde år hålls en ordinarie kongress. Då behandlas samtliga ärenden som 
gäller förbundet, enligt 1 kap. § 5, det vill säga punkterna 1–19 och 22–24.  

• Endast ordinarie kongress, eller extra kongress, kan besluta om 
verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter samt förrätta val. Det innebär att 
mandatperioden för förbundets förtroendevalda är 4 år.  

• Mellan ordinarie kongresser hålls en digital kongress.  
• Den digitala kongressen behandlar endast ärenden enligt punkterna 1–9, 13–14 

och 24. Dessa punkter omfattar bland annat verksamhets- och 
förvaltningsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning och fråga om 
ansvarsfrihet.  

• Medlemmar kan motionera och de tre organisationsledens styrelser lämna 
förslag till båda typerna av kongress, det vill säga både till ordinarie kongress 
och till digital kongress. Motioner och förslag behandlas vid den kongress som 
ligger närmast i tiden.  

 
Övergångsperiod 
Nuvarande förbundsstyrelse valdes vid kongressens första del i juni 2020. Styrelsen är 
vald enligt då gällande stadgar på en mandatperiod om 3 år. Enligt nya stadgarna ska 
ordinarie fysisk kongress hållas året före allmänna val. Det medför att en 
övergångsperiod krävs för att samordna verksamheten med valår.  

• 2023 hålls kongress för att bland annat välja nya förtroendevalda 
• 2025 hålls ordinarie kongress enligt de nya stadgarna (2026 är ett valår). 
• Någon gång mellan 2025 och 2029 hålls digital kongress för första gången enligt 

de nya stadgarna. 
• 2029 hålls ordinarie kongress. 

 
 
Förbundsråd (4 kap. § 5)  
Förbundsrådet är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen och ska på så sätt fungera 
som en årlig länk mellan hela organisationen och förbundsstyrelsen. 



 

 

• Förbundsrådet kan behandla förslag om SPF Seniorernas verksamhet som 
ställts av medlem, förening eller distrikt. Eftersom förbundsrådet endast är 
rådgivande lämnas behandlade förslag till förbundsstyrelsen för avgörande.  

• Förbundsrådets ledamöter består av samtliga distriktsordförande. Om en 
distriktsordförande samtidigt är ledamot i förbundsstyrelsen får distriktet utse 
annan ledamot till förbundsrådet.  

• Förbundsstyrelsen kallar till möte med förbundsrådet. Det ska ske minst en (1) 
gång per år.  

• Kallelse samt handlingar för de ärenden som ska behandlas vid förbundsrådet 
ska sändas ut i god tid.   

• Förbundsrådets möten leds av en av förbundsrådets ledamöter och 
protokollförs.  

• Frågor av väsentlig betydelse ska tas upp i förbundsrådet, exempelvis 
verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.  

• Förbundsrådet kan behandla förslag om SPF Seniorernas verksamhet som 
ställts av medlem, förening eller distrikt. Eftersom förbundsrådet endast är 
rådgivande lämnas behandlade förslag till förbundsstyrelsen för avgörande.  

 
 


