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Eläkeläiset ry –Pensionärerna rf 
 
Lokalföreningens stadgar      
 
 1§  Namn, hemort och verksamhetsområde  
 
Föreningens namn är ______________________Pensionärerna rf. 
 
Föreningens hemort är __________________stad/kommun.  
 
Föreningen är medlem i Pensionärerna rf., som i dessa stadgar benämnes organisationen, samt i 
Pensionärerna rf:s distriktsorganisation, som i dessa stadgar benämnes distriktsorganisationen.  
 
Föreningen är en partipolitiskt obunden medborgarorganisation. 
 
2 §  Syfte 
 
Föreningens syfte är att verka som en intresseorganisation och sammanslutning för pensionärer och 
seniorer.  Den för samman medborgare och medborgarorganisationer i ett samarbete över 
generationsgränserna i syfte att trygga alla pensionärers och seniorers välfärd och dess materiella, 
intellektuella och sociala förutsättningar, samt att möjliggöra ett människovärdigt liv. Föreningen 
verkar som en kanal för medlemmarnas samhälleliga inflytande samt en arena för fritidsverksamhet 
och framställning på egna villkor. 
 
3 § Uppgifter 
 
Föreningen strävar efter att uppnå sitt syfte genom att 
- delta i skapandet av den äldrepolitik Pensionärerna rf. företräder,  
- påverka det kommunala och övriga samhälleliga beslutsfattandet utgående från sin äldrepolitik,  
- hålla kontakt med politiska beslutsfattare, myndigheter och övriga aktörer i samhället samt 
framföra förslag och ta initiativ,  
- bevaka förverkligandet av pensionärernas och seniormedborgarnas rättigheter,  
- skapa förutsättningar för en verksamhet baserad på medlemskårens egna initiativ, 
- idka medlemsvärvning samt arbeta för att göra föreningens verksamhet känd, 
- idka utbildnings-, forsknings- och upplysningsverksamhet,  
- arrangera möten, kurser samt informations- och föreläsningstillfällen,  
- utveckla och organisera pensionärernas fritids-, rekreations-, motions-, semester- och 
rehabiliteringsverksamhet, 
- främja och handleda kulturella aktiviteter samt värna om folkloren, och  
- främja samarbete både inom närområdet och på ett internationellt plan. 
 
4 § Understöd av föreningens verksamhet 
 
Föreningen kan mottaga donationer och testamenten, ordna penninginsamlingar och lotterier, äga 
lösöre och fast egendom nödvändiga för verksamheten, idka förlags-, kafé-, inkvarterings- och 
restaurangverksamhet, samt idka sådan närings- eller förvärvsverksamhet som i övrigt omedelbart 
anknyter till ändamålets förverkligande eller som ekonomiskt är av ringa värde. 
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5 §  Föreningens medlemmar 
 
Anslutning som medlem  
Som ordinarie medlem kan ansluta sig en person som vill främja föreningens verksamhet och 
erlägga medlemsavgiften som årligen fastställs av föreningens höstmöte. 
 
Som föreningens understödande medlem kan ansluta sig ett samfund som äger 
rättshandlingsförmåga . Den understödande medlemmen erlägger medlemsavgift för understödande 
medlemmar som årligen fastställs av föreningens höstmöte. 
 
En understödande medlem har närvaro- och yttranderätt vid föreningens möten men inte rösträtt.  
 
Föreningens styrelse besluter om antagande av ordinarie medlemmar och understödande 
medlemmar.  
 
Frimedlem 
En medlem som länge verkat i föreningen kan på styrelsens förslag och med beslut av föreningens 
möte godtas som frimedlem. En frimedlem betalar inte medlemsavgift. Frimedlemmens 
medlemsavgift till organisationen och distriktsorganisationen betalas av lokalföreningen. 
 
Frimedlemmen har rösträtt på föreningens möten. 
 
Utträde 
Medlem som önskar utträda ur föreningen bör skriftligen meddela föreningens styrelse eller dess 
ordförande eller anmäla om utträde för anteckning i föreningens mötesprotokoll. 
 
Om en medlem underlåtit att betala sin medlemsavgift  under två år kan styrelsen anse att 
medlemmen utträtt ur föreningen.  
 
Medlemmens rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen upphör den sista dagen under året 
för utträdet.  
 
Uteslutning 
Föreningen har rätt att utesluta en medlem som 

1. inte fullgjort de förpliktelser som överenskommits vid inträde i föreningen; 
2. genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt skadat denna; 
eller 
3. inte längre uppfyller villkoren för medlemskap såsom fastställt i lag eller föreningens 

stadgar.  
 
Föreningens styrelse besluter om uteslutning.  
 
Innan beslut fattas bör den berörda medlemmen beredas tillfälle att ge förklaring, förutom då orsak 
till uteslutningen är underlåtenhet att betala medlemsavgiften.  
 
Utesluten medlem förlorar omedelbart alla sina rättigheter i föreningen. 
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6§  Föreningens möte 
 
Föreningens stadgeenliga möten hålles två gånger årligen; vårmötet under årets första kvartal och 
höstmötet under årets sista kvartal. 
 
Föreningens extraordinarie möte hålles då 

-  mötet beslutit därom eller 
- styrelsen anser det nödvändigt eller  
- minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligt kräver att 

styrelsen kallar till extraordinarie möte för behandling av ett särskilt angivet ärende.  
 

Kallelse till föreningens möten delges såsom fastställt av höstmötet genom annons i dagstidning 
eller per brev minst en vecka före mötet. I kallelsen bör föreningslagen följas.  
 
Styrelsen besluter om tidpunkt och plats för mötet.  
 
Under föreningens möten utövas beslutanderätt av föreningens medlemmar. 
 
7§ Föreningens möte och dess åligganden 
 
Vårmötets åligganden är: 

- att fastställa styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år och bokslutet samt att höra 
revisionsberättelsen,  

- att besluta om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga,  
- att utse delegater samt deras suppleanter för distriktsorganisationens höstmöte och under de 

år organisationens delegatmöte hålls att utse delegater samt deras suppleanter för 
delegatmötet,  

- att behandla övriga ärenden på förslag av styrelsen eller föreningens medlemmar som mötet 
besluter att ta upp till behandling.  

 
Höstmötets åligganden är: 

- att besluta om medlemsavgiftens och understödsmedlemsavgiftens storlek,  
- att godkänna verksamhetsplanen för följande år, 
- att godkänna budgeten för följande år, 
- att utse två revisorer och två revisorssuppleanter, 
- att utse styrelsens ordförande och vice ordförande samt minst en och högst tolv ordinarie 

styrelsemedlemmar och 1-5 ersättare,  
- att utse delegater och deras suppleanter för distriktsorganisationens vårmöte,  
- att besluta om tillkännagivande av möteskallelser och övriga ärenden samt  
- att behandla övriga ärenden på förslag av styrelsen eller föreningens medlemmar som mötet 

besluter att ta upp till behandling.  
 
8§ Styrelsen 
 
Föreningens angelägenheter sköts och representeras av en lagenlig styrelse som består av 
ordförande, vice ordförande samt minst en och högst tolv ordinarie medlemmar och 1-5 ersättare 
som väljs på höstmötet för ett kalenderår.  
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Styrelsens åliggande är att noggrant sköta föreningens angelägenheter i enlighet med lagar och 
föreningens stadgar, att representera föreningen  samt att verkställa mötesbeslut och upprätthålla 
medlemsförteckning.  
 
För verksamhetsperioden utser styrelsen en kassör och en sekreterare.  Dessa kan även utses utom                                           
styrelsen, och har yttrande- och föredragningsrätt vid styrelsens möten.   
 
Ordföranden eller vid förhinder vice ordföranden sammankallar styrelsen.   
Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller vice ordföranden  och minst hälften av de övriga 
medlemmarna är närvarande.  
 
Beslut fattas vid styrelsemöten med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, 
förutom vid val eller sluten omröstning då lotten avgör.  
 
Styrelsen kan tillsätta tidsbundna utskott och utse ansvariga för dessa uppgifter.  
 
9§ Föreningens namntecknare 
 
Föreningens namn tecknas av föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, 
alltid två tillsammans. Den ena namntecknaren är alltid ordförande eller vice ordförande. 
 
10§ Räkenskapsperiod och revision 
 
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. 
 
 
För föreningens revision gäller vad som stadgas i förenings- och revisionslagarna.  
 
11§ Ändring av föreningens stadgar 
 
Beslut om ändring av stadgarna skall fattas vid föreningens höst- eller vårmöte. Beslutet bör fattas 
med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de avgivna rösterna.  
 
Organisationens styrelse bör godkänna stadgeändringen före anmälan därom till föreningsregistret. 
 
12§ Upplösning av föreningen 
 
För beslut om upplösning av föreningen krävs att beslutet bifallits i två på varandra följande möten, 
med minst två veckors mellanrum mellan mötena,  och att minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna 
rösterna understött en upplösning av föreningen. 
 
Om föreningen upplöses eller upphör bör dess tillgångar och egendom, efter det att skulder och 
förbindelser erlagts, tillfalla Pensionärerna rf. 
 
13§ Övriga ärenden 
 
I de fall då bestämmelser saknas i dessa stadgar tillämpas distriktsorganisationens och 
organisationens stadgar samt föreningslagen. 
 
14§ Erhållna medlemsrättigheter bibehålls. 


