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   STADGAR 

För Pensionärsklubben Milstolpen r.f. 

 

   

   §1. 

Föreningens namn är Pensionärsklubben Milstolpen r.f., dess verksamhetsområde är 

Jakobstad med omnejd och dess hemort är Jakobstad. Föreningens språk är svenska.  

 

   §2. 

Föreningens uppgift är att som partipolitiskt obunden sammanföra pensionärer och att 

befrämja medlemmarnas sociala och kulturella intressen. Föreningen fullföljer sitt syfte 

genom att för medlemmarna ordna regelbundna samkväm med program, studie- och 

klubbverksamhet samt exkursioner och teaterbesök. 

 

   §3. 

Till medlem antas varje pensionär som godkänns av styrelsen. Medlemsavgiftens storlek och 

tiden för dess erläggande bestäms på höstmötet. 

 

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos 

föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om 

utträde för anteckning i protokollet. 

Medlem, som inte betalat medlemsavgift inom utsatt tid, uppträder störande eller motarbetar 

föreningen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Den som utträtt eller uteslutits äger inte 

delaktighet i föreningens tillgångar.  

Till hedersmedlem kan kallas person som därtill gjort sig särskilt förtjänt. Hedersmedlem 

betalar inte medlemsavgift. 

 

   §4. 

Styrelsen väljs på höstmötet för ett kalenderår i sänder och består av ordförande och fyra 

medlemmar samt tre suppleanter. Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och 

kassör. Ordförande sammankallar styrelsen vid behov eller då tre ledamöter så önskar och 

styrelsen är beslutför då minst tre ledamöter är närvarande. 

 

Styrelsens uppgift är, förutom vad i övrigt stadgas, 

1.   att sammankalla och förbereda medlemsmötena, 

2.   att uppgöra verksamhetsberättelse, som föreläggs vårmötet, 

3. att verkställa mötens beslut,  

4. att förvalta föreningens egendom,  

      5.   att företräda föreningen. 

 

   §5. 

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Räkenskaperna och styrelsens verksamhet 

granskas av revisorerna. Räkenskaperna bör föreläggas revisorerna före utgången av januari 

månad. 

 

   §6. 

Föreningens namn tecknas av ordförande ensam eller av två ordinarie styrelsemedlemmar 

gemensamt. 
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                                                                 §7. 

Föreningen sammanträder årligen till två ordinarie föreningsmöten, vårmötet inom februari 

månad och höstmötet inom november månad. 

 

 

                                                                 §8. 

Föreningsmötet är beslutfört, då styrelsen sammankallat det enligt stadgarna. Kallelse till 

medlemsmöten sker senast en vecka före mötet genom tillkännagivande i hemortens 

svenskspråkiga dagstidning. 

 

   §9. 

Föreningsmötena öppnas av ordförande, eller vid förfall av viceordförande eller vid bägges 

förfall av den äldsta närvarande styrelsemedlemmen, och behandlar: 

1. val av ordförande och sekreterare för mötet, 

2. val av två protokolljusterare, som samtidigt fungerar som rösträknare, 

3. konstaterande av mötets laglighet, 

4. godkännande av föredragningslistan. 

 

Vid vårmötet dessutom: 

5. fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsberättelse och bokslut samt 

revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret, 

6. fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de 

redovisningsskyldiga för föregående räkenskapsår, 

7. övriga till vårmötet anmälda ärenden som upptagits på föredragningslistan. 

 

Vid höstmötet dessutom: 

5. godkännande av styrelsens verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret, 

6. fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret, 

7. fastställande av medlemsavgift, 

8. val av föreningens ordförande, 

9. val av styrelsemedlemmar och suppleanter, 

10. val av två revisorer och en revisorssuppleant för det kommande räkenskapsåret, 

11. övriga till höstmötet anmälda ärenden som upptagits på föredragningslistan. 

 

   §10. 

Extra föreningsmöte hålls då föregående möte så beslutit eller styrelsen finner det nödvändigt, 

eller då minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna så kräver.  

Om medlem önskar få en fråga behandlad på föreningens möte, bör anmälan ske till styrelsen 

senast två veckor före mötet. 

 

                                                                 §11. 

Beslut om ändring av föreningens stadgar eller upplösning av föreningen skall för att vara 

giltig omfattas av minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande medlemmarna och 

bekräftas med samma majoritet vid ett följande möte som hålles med minst två veckors 

mellanrum. Om föreningen upplöses, bör dess överblivna tillgångar överlåtas åt någon ideell 

registrerad förening på hemorten, som har samma syften som den upplösta föreningen. 

 
 

                                                                                             

                                                                                              Godkänd i Föreningsregistret 12.06.2008 


