
STADGAR FÖR ÅBO SVENSKA PENSIONÄRSKLUBB r.f.  (godkända 02.06.2015) 

  

 § 1                   NAMN, HEMORT OCH SPRÅK 

 

Föreningens namn är Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f. och dess hemort är Åbo stad. 

Föreningen är svenskspråkig, ideell och obunden. 

  

§ 2                    SYFTE 

 

Föreningens syfte är att arbeta för sina medlemmars gemensamma intressen och för deras 

välmående. 

  

§ 3                    MEDLEMSKAP 

 

Till föreningen kan ansluta sig person som erhåller pension eller uppnått pensionsålder. 

Föreningens styrelse antar nya medlemmar. 

Medlem betalar till föreningen en årsavgift, vars storlek fastställs av höstmötet. Medlem som 

försummat att betala två årsavgifter i följd kan av styrelsen strykas ur medlemsregistret. 

Till hedersmedlem kan styrelsen kalla person, som på ett förtjänstfullt sätt verkat för 

föreningens intressen. Hedersmedlem har samma förmåner som övriga medlemmar och är 

därtill befriad från medlemsavgift. 

  

§ 4                    STYRELSEN 

 

Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse som består av ordförande och 8-10 

medlemmar. 

Ordföranden väljs av höstmötet för ett kalenderår i taget och styrelsemedlemmarna för två 

kalenderår i taget. Av styrelsemedlemmarna avgår årligen hälften. Avgående styrelsemedlem 

kan återväljas. Om styrelsemedlem avgår före mandattidens utgång, väljs en ersättare för den 

återstående tiden av ett föreningsmöte. 

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare och vid behov andra 

funktionärer. 

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst halva styrelsen 

(inklusive ordföranden eller vice ordföranden) är närvarande. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden eller då minst tre 

styrelsemedlemmar anhåller om det. Vid röstning inom styrelsen har envar en röst. Om 

rösterna faller jämnt avgör vid personval lotten, i annat fall ordförandens röst. 

  

§ 5                    TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN 

 

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller vice ordföranden tillsammans med någon 

som styrelsen gett denna rätt. 

  



§ 6                    FÖRENINGENS MÖTEN 

 

Föreningen sammankommer årligen till två ordinarie möten och vid behov till extra möten. De 

ordinarie mötena är höstmötet och vårmötet. 

Kallelse till möte sker genom annons i en i Åbo utkommande svenskspråkig dagstidning, 

senast 7 dagar före mötet. 

Extra föreningsmöte hålls, när styrelsen anser det motiverat, för att behandla ett visst ärende 

som bör ingå i möteskallelsen. 

Då minst en tiondedel av de röstberättigade medlemmarna så kräver ska extra föreningsmöte 

sammankallas. Anhållan om extra föreningsmöte ska ske skriftligen till styrelsen och i den ska 

nämnas det ärende man önskar ta upp till behandling på mötet. Styrelsen ska sammankalla 

till extra föreningsmöte senast 30 dagar efter det att anhållan inkommit. 

Höstmötet hålls i november. Mötet hålls i regel utgående från följande föredragningslista: 

  1.       Öppnande av mötet 

  2.       Val av mötesordförande, mötessekreterare, två protokolljusterare och två        

rösträknare 

  3.       Konstaterande av att mötet är stadgeenligt sammankallat 

  4.       Godkännande av föredragningslistan 

  5.       Val av föreningens ordförande för följande år 

  6.       Val av styrelsemedlemmar för de följande två åren istället för dem som är i tur att 

avgå 

  7.       Val av verksamhetsgranskare och en ersättare för denna för följande år 

  8.       Godkänna verksamhetsplanen för följande år 

  9.       Fastställa budget och medlemsavgiftens storlek för följande år 

10.       Ärenden föreslagna av medlemmar och inlämnade i skriftlig form senast 30 dagar 

före mötet 

11.       Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden 

12.       Mötets avslutande 

 

Vårmötet hålls i mars. Mötet hålls i regel utgående från följande föredragningslista: 

         1.       Öppnande av mötet 

 2.       Val av mötesordförande, mötessekreterare, två protokolljusterare och två 

rösträknare 

 3.       Konstaterande av att mötet är stadgeenligt sammankallat 

 4.       Godkännande av föredragningslistan 

 5.       Behandling av verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskarens 

utlåtande 

 6.       Godkännande av verksamhetsberättelse, fastställande av bokslutet och 

beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga ansvariga 

 7.       Ärenden föreslagna av medlemmar och inlämnade i skriftlig form senast 30 dagar 

före mötet 

 8.       Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden 

 9.       Mötets avslutande 

  



§ 7                    RÄKENSKAPSPERIOD OCH VERKSAMHETSGRANSKNING 

 

Räkenskapsperioden är ett kalenderår. Bokslutet och styrelsens berättelse ska senast den 15 

februari ges till verksamhetsgranskaren och hon/han ska senast före utgången av februari 

inlämna sin berättelse till styrelsen. 

  

§ 8                    STADGEÄNDRING 

 

Beslut om stadgeändring bör ske vid ordinarie möte. Beslutet måste godkännas av minst tre 

fjärdedelar av de deltagande röstberättigade medlemmarna. Beslutet ska behandlas vid ett 

extra möte minst en månad efter det ordinarie mötet. För att beslutet om stadgeändring ska 

bli giltigt måste minst hälften av de röstberättigade i det extra mötet godkänna beslutet om 

stadgeändring. 

  

§ 9                    UPPLÖSNING 

 

Beslut om upplösning av föreningen bör ske vid ordinarie möte. Beslutet måste godkännas av 

minst tre fjärdedelar av de deltagande röstberättigade medlemmarna. Beslutet ska behandlas 

vid ett extra möte minst en månad efter det ordinarie mötet. För att beslutet om upplösning 

ska bli giltigt måste minst hälften av de röstberättigade i det extra mötet godkänna beslutet 

om upplösning av föreningen. 

  

§ 10                  ÖVRIGT 

 

Utöver dessa stadgar tillämpas gällande föreningslag. 

 


