
NORMALSTADGAR FOR FORENING 

§ 1 Namn 
Foreningens namn ar SPF ..LLtnktS,,,Hdjr)n^^^^^ 
mom SPF Idm.C.Laaa. .distrikt av SPF, Sveriges Pensionarsfor-

bund. ^ 

Foreningens organisationsnummer ar. 

Foreningen ar ideell samt partipolitiskt och religiost obunden. 
§ 2 Andamal 
Foreningen bar till uppgift att inom sitt verksambetsomrade framja SPF, 
Sveriges Pensionarsforbunds andamal genom att 
• aktivt verka for att ansluta personer som enligt § 3 kan erballa medlem

skap 
• inom ramen for de andamal som angetts for forbundet tillvarata med-

lemmarnas/pensionarernas intressen pa det lokala planet 
• informera medlemmarna i fragor som beror dem 
• verka for gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna 
• i ovrigt bedriva verksamhet som framjar forstaelse och solidaritet mel-

lan generationerna. 
Samverkan bor ske mellan foreningarna. 

§ 3 Medlemskap 
Medlemskap beviljas den som har ratt att uppbara pension av nagot slag, 
den som fyllt 61 ar eller den som ar gift eller sambo med medlem. 

Beviljat medlemskap galler i enbart en SPF-forening. Medlemskap gal
ler fran den dag medlemsavgiften ar betald. 

§ 4 Moten 
mom. 1 Tid for Arsmote, kallelse, motioner 

o o 

Arsmotet ar foreningens hogsta beslutande organ. Arsmote halls fore 
februari manads utgang. 

Til l arsmotet kallas foreningens medlemmar antingen genom an-
nonsering i forbundets tidning, i lokal press eller genom personlig 
kallelse senast tre veckor fore motet. 
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Motion till ordinarie arsmote kan vackas av medlem. 
Motion ska ha kommit foreningsstyrelsen tillhanda senast tva veckor 

fore arsmotet. 
Foredragningslista och andra handlingar inklusive valberedningens 

forslag som ska behandlas pa arsmotet ska hallas tillgangliga for med
lemmarna senast en vecka fore motet. 

mom. 2 Extra irsmote 
Extra arsmote halls da foreningsstyrelsen sa beslutar eller da minst en 
tredjedel av foreningens medlemmar skriftligen begar det. 
Extra arsmote ska hallas senast tva manader efter beslut harom. 

Kallelse till extra arsmote ska ske genom annons i forbundets tid
ning, i lokaltidningen eller genom personlig kallelse. 

Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast tva veckor efter be-
slutstillfallet. Extra arsmote kan endast bebandla arenden som angetts i 
kallelsen. I ovrigt galler samma regler som for ordinarie arsmote. 

mom. 3 Antal moten 
Foreningen ska arligen halla arsmote samt darutover minst fem moten 
eller sammankomster. 

mom. 4 Rostratt och yttranderatt 
Vid arsmotet har varje narvarande medlem en rost. Rosming far inte 
ske med fuUmakt. 

Ledamot av styrelsen far inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val 
av revisorer. 

Ledamot av distriktsstyrelsen har ratt att narvara och att yttra sig. 

mom. 5 Omrostning 
Omrosming sker oppet om inte annat beslutas. Val foretas dock med 
slutna sedlar vid begard votering. Som motets beslut galler den mening 
varom de fiesta forenar sig. Vid lika rostetal har motesordforanden 
utslagsrost. I handelse av lika rostetal vid val avgors detta genom 
lottning. 
mom. 6 Arenden vid Arsmote 
Vid arsmote ska bl. a forekomma 
• val av motesfunktionarer 
• provning av att kallelse till arsmotet skett i behorig ordning 
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• faststallande av foredragningslista 
• behandling av styrelsens arsredovisning och revisorernas berattelse 
• fraga om ansvarsfrihet for styrelsen 
• beslut om ev. ersatmingar till styrelse och revisorer 
• behandling av motioner 
• behandling av forslag fran forbundet, distriktet och foreningens 

styrelse 
• beslut om budget och plan for verksamheten 
• beslut om arsavgift for nastkommande ar. Detta beslut kan fattas vid 

ett annat mote under aret under forutsatming att alia medlemmar 
kallats till motet och arendet angetts i kallelsen 

• beslut om antalet styrelseledamoter och evenmella ersattare 
• val av ordforande 
• val av ovriga styrelseledamoter och evenmella ersattare 
• val av revisorer och ersattare 
• val av ombud och ersattare till distriktsstamma 
• val/nominering i forekommande fall av ledamoter och ersattare i 

kommunala pensionarsrad 
• beslut om antal ledamoter och ersattare i valberedningen 
• val av valberedningens ordforande, ovriga ledamoter i valberedning

en samt ersattare. 

§ 5 Styrelse 
mom. 1 Sammansattning 
Styrelsen bestar av ordforande, vice ordforande samt minst tre leda
moter och evenmella ersattare. 

Valen galler for ett ar om inte arsmotet beslutar annorlunda. Sty
relsen utser inom sig vice ordforande, sekreterare och kassor samt vid 
behov arbetsutskott. 

Styrelsen ar beslutfor da minst halva antalet ledamoter ar narva
rande. 

mom. 2 Uppgifter 
Styrelsen leder foreningens verksamhet och svarar for dess ekonomi i 
enlighet med vad som angetts i § 2 Andamal samt uppratthaller kon-
takten med distriktet och forbundet. 

Styrelsen svarar for foreningens organisation och forvalming av 
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foreningens angelagenheter. 
Styrelsen ansvarar ocksa for forvaltning av och ekonomi for foren

ingen samt aven for tillfredsstallande kontroll av densamma. 

§ 6 Avgifter 
mom. 1 Avgift till foreningen 
Medlem erlagger senast den 1 mars den foregaende ar beslutade avgif-
ten. Arsmotet faststaller avgift for medlem som tillkommer under aret. 
Ny medlem erlagger avgift i samband med intradesanmalan. 
mom. 2 Avgift till forbundet och distriktet 
Senast den 15 mars varje ar erlagger foreningen till distriktet faststallda 
forbunds- och distriktsavgifter beraknade efter antal medlemmar som 
vid ingangen av kalenderaret var centralt registrerade i foreningen. 

§ 7 Rakenskaps^r och revision 
Rakenskapsaret omfattar kalenderaret. 

Foreningens rakenskaper och forvalming ska granskas av revisorer som 
valts pa arsmotet. 

Styrelsen ska senast tre veckor fore arsmotet overlamna erforderliga 
handlingar till revisorerna. 

Revisionsberattelse ska senast tva veckor fore arsmotet overlamnas till 
styrelsen. 

§ 8 Hedersmedlemskap/Utmarkelser 
Hedersmedlemskap kan av arsmotet tilldelas sarskilt fortjant medlem i 
foreningen. Styrelsen bestammer om hedersmedlemskap ska foljas av 
sarskilda formaner. 

Miniatyrstandar kan pa forslag av styrelseledamot av arsmotet tilldelas 
medlem som genom betydelsefulla insatser under mer an tio ar eller i 
sarskilda funktioner gjort sig fortjant av utmarkelse. 

Silvernal/silverhange/silverbrosch kan pa forslag av medlem av foren
ingsstyrelsen tilldelas den som genom betydelsefulla insatser inom foren
ingen under minst fem ar gjort sig fortjant av utmarkelsen. 

§ 9 Stadgeandring 
Stadgar for forening ska i allt vasentligt overensstamma med dessa nor-
malstadgar. 
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Nar kongressen fattat beslut om andring av normalstadgarna ska 
foreningen andra sina stadgar sa att de overensstammer med det som 
beslutats. 

Andring som foranleds av sarskilda lokala forhallanden och som inte 
strider mot stadgarna i ovrigt beslutas pa ordinarie arsmote av minst tva 
tredjedelar av antalet narvarande medlemmar. 

Awikelse fran normalstadgar for forening ska faststallas av distrikts
styrelsen. 

§ 10 Uteslutning 
Medlem som upptrader sa att foreningens intressen eller anseende allvar-
ligt skadas kan uteslutas. Beslut harom far fattas av foreningsstyrelsen. 

Medlem som trots paminnelse inte erlagger beslutad avgift kan avre-
gistreras. 

Innan fraga om utesluming eller avregistrering avgors, ska medlemmen 
lamnas tillfalle att yttra sig. 

I beslut om utesluming ska anges att beslutet kan overklagas hos di
striktsstyrelsen och forbundsstyrelsen pa satt anges i § 11. 

§11 Overklagande 
Medlem kan hos distriktsstyrelsen overklaga beslut av foreningen eller 
dess styrelse, om medlemmen anser att 
• beslutet inte fattats i stadgeenlig ordning 
• beslutet star i strid med stadgarna eller med stod av dessa meddelade 

foreskrifter. 
Skrivelse med overklagandet ska ha inkommit till distriktsstyrelsen 

inom 30 dagar fran den dag medlemmen fatt kannedom om beslutet, 
dock senast 12 manader fran den dag beslutet fattades. Distriktsstyrelsen 
beslutar i arendet sedan yttrande inhamtats fran den som fattat beslutet. 

Medlem eller forening som inte ar nojd med distriktsstyrelsens beslut 
kan overklaga det hos forbundsstyrelsen. Overklagande ska ske inom den 
tid som anges i andra stycket. Forbundsstyrelsen ska, innan beslut fattas, 
inhamta yttrande fran distriktsstyrelsen. 

§12 Upplosning/sammanslagning 
Upplosning av foreningen eller sammanslagning med annan forening 
ska beslutas av arsmotet och bitradas av minst fyra femtedelar av antalet 
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narvarande medlemmar. Om upplosning sker eller foreningen beslutar 
uttrada ur distriktet ska samtliga handlingar och tillgangar overlamnas till 
distriktet. 

Fore beslut ska samrad ske med distriktsstyrelsen. 
Sker upplosning genom likvidation ska samtliga handlingar och ater-

staende tillgangar overlamnas till distriktet. 
Sker upplosningen genom fusion gar foreningen antingen upp i en an

nan forening eller gar foreningen jamte annan forening tillsammans upp 
i en for andamalet nybildad forening. Medlemmarna i den overlatande 
foreningen blir medlemmar i den overtagande foreningen, den overlatan
de foreningen upploses utan likvidation och dess tillgangar och skulder 
overtas av den overtagande foreningen. 


