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Revidering av stadgarna 
Förbundsstyrelsen mottog 2014 och 2015 ett stort antal skrivelser om felaktigheter som 
uppstått i nuvarande stadgar efter beslut på kongressen 2014. 2015 uppdrog 
förbundsstyrelsen till generalsekreteraren att samla en grupp med representanter för 
förening, distrikt och förbund för att se över stadgarna efter kongressen 2014.  
 
Stadgegruppen bestod av GS Peter Sikström, sammankallande, Ingegerd Thorngren, 
SPF Seniorerna Saltsjöbaden Nacka, Elvy Bürger, Västmanlandsdistriktet och Kjell 
Skålberg, förbundsstyrelsen. 
 
En allmän fråga skickades ut i augusti 2015 ut till hela organisationen med en 
uppmaning att inkomma med ytterligare synpunkter på förenings-, distrikts- och 
förbundsstadgarna. Efter att granskat inkomna förslag och synpunkter kom gruppen 
fram till att det behövs en större revidering av stadgarna för att få en sammanhållen 
struktur.  
 
Förbundsstyrelsen beslöt i oktober 2015, på förslag av arbetsgruppen, att föreslå 
kongressen en mindre ändring av nuvarande stadgar för att korrigera de största felen 
samt att föreslå kongressen 2017 att uppdra åt tillträdande förbundsstyrelsen att 
genomföra en större revision av förbundets samtliga stadgar till kongressen 2020. 
 
I mars 2017 beslöt förbundsstyrelsen att komplettera sitt tidigare förslag med en 
tidigareläggning av utsändande av material samt en tidigareläggning av sista dag för 
motioner till kongressen. Förbundsstyrelsen anser att motionärer, distrikt och ombud 
bör få längre tid att läsa och reflektera över förbundsstyrelsens yttranden, samt att 
förbundsstyrelsen behöver längre tid att sätta sig in i frågeställningarna för att bättre 
kunna beakta motionärernas förslag.  
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Förslag stadgeändring 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta enligt nedanstående förändring. 
 

 
1. Föreningens stadgar § 4 

Förändring: Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra 
veckor före årsmötet.  
Nuvarande tid är sex veckor. Ändringen föreslås för att inte sista dag för kallelse 
och sista dag för motioner ska vara samma dag. 
 
Nuvarande skrivning 
Föreningens stadgar § 4 Möten 
Mom. 1 Tid för årsmöte, kallelse, 
motioner 
Årsmötet är föreningens högsta 
beslutande organ. Årsmöte hålls före 
februari månads utgång. 
Till årsmötet kallas föreningens 
medlemmar genom annonsering 
på hemsidan eller genom personlig 
kallelse per brev eller e-post senast sex 
veckor före mötet. 
Motion till ordinarie årsmöte kan 
väckas av medlem.  
Motion ska ha kommit 
föreningsstyrelsen tillhanda senast sex 
veckor före årsmötet. 
Föredragningslista, valberedningens 
förslag och andra handlingar som ska 
behandlas på årsmötet ska hållas 
tillgängliga på hemsidan för 
medlemmarna senast en vecka före 
mötet.  
Efter årsmötet ska protokoll, 
verksamhetsberättelse och årsbokslut 
skickas till distriktskansliet inom tre 
veckor. 

Föreslagen skrivning 
Föreningens stadgar § 4 Möten 
Mom. 1 Tid för årsmöte, kallelse, 
motioner 
Årsmötet är föreningens högsta 
beslutande organ. Årsmöte hålls före 
februari månads utgång. 
Till årsmötet kallas föreningens 
medlemmar genom annonsering 
på hemsidan eller genom personlig 
kallelse per brev eller e-post senast sex 
veckor före mötet. 
Motion till ordinarie årsmöte kan 
väckas av medlem.  
Motion ska ha kommit 
föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra 
veckor före årsmötet. 
Föredragningslista, valberedningens 
förslag och andra handlingar som ska 
behandlas på årsmötet ska hållas 
tillgängliga på hemsidan för 
medlemmarna senast en vecka före 
mötet.  
Efter årsmötet ska protokoll, 
verksamhetsberättelse och årsbokslut 
skickas till distriktskansliet inom tre 
veckor. 

 
 

2. Föreningens stadgar § 4 
Förändring: Val av två revisorer och ersättare.  
Ändringen föreslås för att förtydliga att det är två revisorer som ska väljas. 
 
Nuvarande skrivning 
Föreningens stadgar § 4 Möten 
Mom. 6 Ärenden vid årsmöte 
Vid årsmöte ska bl. a förekomma 
…. 
• val av revisorer och ersättare 

Föreslagen skrivning 
Föreningens stadgar § 4 Möten 
Mom. 6 Ärenden vid årsmöte 
Vid årsmöte ska bl. a förekomma 
…. 
• val av två revisorer och ersättare 
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3. Föreningens stadgar § 5, mom. 1 
Förändring: Styrelsen bör ha ett udda antal ledamöter 
Ändringen föreslås för att föreningens årsmöte ska ha möjlighet att utse ett 
jämnt antal ledamöter i styrelsen då det anses nödvändigt 
 
Nuvarande skrivning 
Föreningens stadgar § 5 Styrelse 
Mom. 1 Sammansättning 
Styrelsen består av ordförande, vice 
ordförande samt minst tre ledamöter. 
Styrelsen ska ha ett udda antal 
ledamöter. 
…. 

Föreslagen skrivning 
Föreningens stadgar 
Föreningens stadgar § 5 Styrelse 
Mom. 1 Sammansättning 
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande 
samt minst tre ledamöter. 
Styrelsen bör ha ett udda antal ledamöter. 
…. 

 
 

4. Distriktets stadgar § 4 och § 6 
Förändring: En ny punkt förs in före punkt 23, Val av valberedning. 
- beslut om antal ordinarie ledamöter i valberedningen, samt 
Meningen ”Valberedningen ska bestå av sju ledamöter utan ersättare.” utgår. 
Ändringen föreslås för att distriktets årsmöte själva ska få bestämma antalet 
ledamöter i valberedningen. 
 
Nuvarande skrivning 
Distriktets stadgar § 4, Mom. 6 
Ärenden vid stämma 
Vid distriktsstämma ska bl. a. 
förekomma 
…. 
• nominering av ledamot till 
förbundets valberedning 
 
 
• val av valberedningens ordförande 
och övriga sex ledamöter i 
valberedningen för distriktet 
 

Föreslagen skrivning 
Distriktets stadgar § 4, Mom. 6 
Ärenden vid stämma 
Vid distriktsstämma ska bl. a. 
förekomma 
…. 
• nominering av ledamot till 
förbundets valberedning 
• beslut om antal ledamöter i 
valberedningen 
• val av valberedningens ordförande 
och övriga ledamöter i valberedningen 
för distriktet 

 
Nuvarande skrivning 
Distriktets stadgar § 6 
Föreningar har rätt att nominera 
ledamot till distriktets valberedning. 
Distriktsstämman utser 
valberedningen och dess ordförande. 
Valberedningen ska bestå av sju 
ledamöter utan ersättare. 
Valberedningen lämnar sitt förslag till 
distriktet senast två månader före 
årsstämman. Förslaget utsänds med 
årsmöteshandlingarna. 

Föreslagen skrivning 
Distriktets stadgar § 6 
Föreningar har rätt att nominera 
ledamot till distriktets valberedning. 
Distriktsstämman utser valberedningen 
och dess ordförande. 
 
 
Valberedningen lämnar sitt förslag till 
distriktet senast två månader före 
årsstämman. Förslaget utsänds med 
årsmöteshandlingarna. 
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5. Förbundets stadgar § 4, mom. 5 
Förändring: Distrikten har rätt till ett ombud per påbörjat 2 500 medlemmar, 
som vid kongressårets början var centralt registrerade inom respektive distrikt.  
Ändringen föreslås för att få en likhetsprincip i fördelningen av ombud till 
kongressen bland samtliga distrikt.  
 
Nuvarande skrivning 
Förbundets stadgar § 5,  
mom. 5 Fördelning av ombud 
Distrikten har rätt till ett ombud per 
påbörjat 2 500 medlemmar, 
som vid kongressårets början var 
centralt registrerade inom respektive 
distrikt. Distriktsordföranden är 
självskriven och ingår i detta antal. 
Följande begränsning av antalet 
ombud ska gälla: Upp till 30 000 
medlemmar ger varje påbörjat 2 500 
ett ombud sedan vart påbörjat 
10 000 vilket innebär 30 000 – 39 999 
medlemmar ger 13 ombud, 
40 000 – 49 999 medlemmar ger 14 
ombud, 50 000 – 59 999 medlemmar 
ger 15 ombud, 60 000 eller flera 
medlemmar ger 16 ombud. 

Föreslagen skrivning 
Förbundets stadgar § 5,  
mom. 5 Fördelning av ombud 
Distrikten har rätt till ett ombud per 
påbörjat 2 500 medlemmar, 
som vid kongressårets början var centralt 
registrerade inom respektive 
distrikt. Distriktsordföranden är 
självskriven och ingår i detta antal. 

 
 

6. Förbundets stadgar § 7, mom. 7 
Förändring: Kallelse till kongressen ändra från fem till åtta månader före 
kongressen samt handlingar utsänds fyra veckor innan kongressen. 
Förändringen föreslås för att förbundsstyrelsen har för kort tid att kunna 
behandla inkomna motioner på ett bra sätt och distrikt och ombud får därmed 
också för kort tid för att reflektera över förbundsstyrelsens yttranden över 
motionerna.   
 
Nuvarande skrivning 
Förbundets stadgar § 4,  
mom. 7 Kallelse 
Kallelse till ordinarie kongress ska ha 
kommit till distrikten senast fem 
månader före kongressen. Kallelse till 
extra kongress ska ha kommit till 
distrikten senast en månad före sådan 
kongress. 
 

Föreslagen skrivning 
Förbundets stadgar § 4,  
mom. 7 Kallelse 
Kallelse till ordinarie kongress ska ha 
kommit till distrikten senast åtta 
månader före kongressen. Kallelse till 
extra kongress ska ha kommit till 
distrikten senast en månad före sådan 
kongress. 

 
 

  



 

 

 
Nuvarande skrivning 
Förbundets stadgar § 4, Mom. 11 
Motioner, förbundsstyrelsens förslag, 
valberedningens förslag 
Motioner till ordinarie kongress kan väckas 
av medlem, förening eller distrikt och ska ha 
inkommit till förbundskansliet senast tio 
veckor före kongressen. 
 
Motion som väcks av medlem 
Motion som väckts av medlem ska sändas 
till den egna föreningen som avger yttrande 
och sänder det till distriktet. 
Distriktet avger därefter ett yttrande och 
motionen med yttrandet sänds till 
förbundskansliet. 
 
Motion från förening 
Motion som väckts av förening ska sändas 
till det egna distriktet. 
Distriktet avger därefter ett yttrande och 
motionen med yttrandet sänds till 
förbundskansliet. 
 
Motion från distrikt 
Motion som väcks av distrikt ska ha 
inkommit till förbundskansliet senast tio 
veckor före kongress. 
Motioner och förbundsstyrelsens utlåtande 
däröver ska vara utsända till ombuden 
senast tre veckor före kongressen. 
Förbundsstyrelsens förslag samt 
föredragningslista och andra handlingar ska 
vara utsända till ombuden senast tre veckor 
före kongressen. 
Valberedningens förslag med uppgift om 
kandidaternas kompetens och erfarenhet ska 
vara utsänt till ombuden senast under april 
månad. 
Utöver valberedningens förslag kan 
nominering av person för val göras av 
kongressombud senast sju dagar före 
kongressens första dag. Nomineringen ska 
lämnas till valberedningen som utan 
dröjsmål ska delge kongressombud och 
förbundsstyrelse denna. 
 

 
Föreslagen skrivning  
Förbundets stadgar § 4, Mom. 11 
Motioner, förbundsstyrelsens förslag, 
valberedningens förslag 
Motioner till ordinarie kongress kan väckas 
av medlem, förening eller distrikt och ska ha 
inkommit till förbundskansliet senast 6 
månader före kongressen. 
 
Motion som väcks av medlem 
Motion som väckts av medlem ska sändas 
till den egna föreningen som avger yttrande 
och sänder det till distriktet. 
Distriktet avger därefter ett yttrande och 
motionen med yttrandet sänds till 
förbundskansliet. 
 
Motion från förening 
Motion som väckts av förening ska sändas 
till det egna distriktet. 
Distriktet avger därefter ett yttrande och 
motionen med yttrandet sänds till 
förbundskansliet. 
 
Motion från distrikt 
Motion som väcks av distrikt ska ha 
inkommit till förbundskansliet senast tio 
veckor före kongress. 
Motioner och förbundsstyrelsens utlåtande 
däröver ska vara utsända till ombuden 
senast fyra veckor före kongressen. 
Förbundsstyrelsens förslag samt 
föredragningslista och andra handlingar ska 
vara utsända till ombuden senast fyra 
veckor före kongressen. 
Valberedningens förslag med uppgift om 
kandidaternas kompetens och erfarenhet ska 
vara utsänt till ombuden senast under april 
månad. 
Utöver valberedningens förslag kan 
nominering av person för val göras av 
kongressombud senast sju dagar före 
kongressens första dag. Nomineringen ska 
lämnas till valberedningen som utan 
dröjsmål ska delge kongressombud och 
förbundsstyrelse denna. 

 
 

7. Att förbundsstyrelsen får Kongressens uppdrag att ta fram förslag på nya stadgar 
till nästa kongress. 
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