
Munkedalsbygden

Dialog om föreningens framtid

Sedan flera år har föreningen haft stora svårigheter att skapa intresse bland 
medlemmarna för att delta i styrelsearbete och kommittéer. I år, möjligen på 
grund av den ännu rådande pandemin, har det gått så långt att föreningen till 
årsmötet inte kan presentera förslag till styrelse för innevarande eller näst-
kommande år.

Vid årsmötet 2020 minskades antalet styrelseledamöter från 7 till 6 då det inte varit möjligt att 
intressera fler medlemmar för styrelsearbetet. Under 2021 har vi med stor sorg kunnat konstatera att
2 av styrelsens medlemmar avlidit varför styrelsen för närvarande utgörs av 4 ledamöter. Då inget 
årsmöte kunnat genomföras vintern 2021 pga den rådande pandemin har den sittande styrelsen 
upprätthållit föreningsverksamheten i den mån det varit möjligt men nu har ordförande, kassör och 
sekreterare av olika skäl beslutat inte längre stå till förfogande. Således återstår endast en ledamot 
som är beredd att fortsätta i styrelsen. Valberedningen har utöver detta lyckats intressera en medlem 
att delta i arbetet. Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av ordförande, vice ordförande samt minst 
tre ledamöter. Styrelsen skall ha ett udda antal ledamöter. Inför årsmötet saknas därmed 3 ledamöter
varav 1 ordförande för att en styrelse skall kunna väljas.

I kommunen finns  idag 3 stycken föreningar inom SPF Seniorerna: Munkedalsbygden, Svarteborg 
och Sörbygden. Vid kontakt med de övriga 2 föreningarna har det visat sig att ingen av dessa är 
intresserad av en sammanslagning. Det är däremot möjligt för de medlemmar i Munkedalsbygden 
som så önskar att söka medlemskap i någon av de andra 2 föreningarna och delta i den verksamhet 
som dessa bedriver. 

Upplösning/Sammanslagning

Enligt föreningens stadgar §13 skall ”upplösning av föreningen eller sammanslagning med annan 
SPF Seniorerna-förening beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie och 
ska biträdas av minst fyra femtedelar av antalet närvarande medlemmar...”
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