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STADGAR
för Pensionärsklubben Milstolpen r.f.
§ 1 Namn, hemort och språk
Föreningens namn är Pensionärsklubben Milstolpen r.f., nedan kallad föreningen. Dess
hemort är Jakobstad. Föreningens språk är svenska.
§ 2 Syfte
Föreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Föreningens syfte är
att verka för sina medlemmars trivsel och samhörighet samt för att tillvarata och befrämja sina
medlemmars intressen.
Föreningen förverkligar sitt syfte genom att







ordna regelbundna aktiviteter av olika slag, sammankomster, kurser, gruppresor och
teaterbesök
stärka samhörighetskänslan och kamratskapet mellan medlemmarna
samarbeta med lokala arrangörer för att se till medlemmarnas sociala och kulturella
intressen
bevaka medlemmarnas intressen lokalt
i samråd med Svenska Pensionärsförbundet r.f. bevaka pensionärernas ekonomiskaoch sociala intressen och rättigheter
informera och vägleda medlemmarna i pensionärsärenden samt i vård- och
omsorgsfrågor.

§ 3 Medlemskap
Person som erhåller pension eller uppnått pensionsålder kan ansöka om medlemskap, vilket
fastställs av styrelsen.
Varje medlem i föreningen betalar en årlig medlemsavgift, vars storlek fastställs på höstmötet.
Hedersmedlemmar befrias från medlemsavgiften.
Till hedersmedlem kan föreningsmötet på förslag av styrelsen kalla person som förtjänstfullt
verkat för föreningens intressen.
Som understödjande medlem kan ansluta sig ett registrerat samfund, en registrerad förening
eller enskild person.
Ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar har rösträtt. Understödjande medlemmar har
inte rösträtt.
Ordinarie medlemmar och understödjande medlem bör ha ett syfte som motsvarar förbundets.
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla därom till föreningens styrelse
eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i
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protokollet.
Medlem, som inte betalat medlemsavgift efter två påminnelser, uppträder störande eller
motarbetar föreningen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Den som utträtt eller
uteslutits äger inte delaktighet i föreningens tillgångar.
§ 4 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse som består av ordförande och 8 - 10
medlemmar. Styrelsen väljs på höstmötet. Mandattiden för ordförande är ett kalenderår och
för styrelsemedlem två kalenderår. Av styrelsens medlemmar är årligen hälften i tur att avgå
och första året bestäms med lottning vilka som är i tur att avgå.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande årligen. Sekreterare och kassör utses årligen inom
eller utom styrelsen.
Ordförande sammankallar styrelsen vid behov eller då minst tre styrelsemedlemmar så
önskar. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst halva styrelsen
(inklusive ordföranden eller vice ordföranden) 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 utse verksamhetskommittéer
6. att företräda föreningen.
§ 5 Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte därtill hörande handlingar
och styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till verksamhetsgranskarna för
granskning senast en (1) månad före vårmötet.
§ 6 Tecknande av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av ordförande ensam eller av två styrelsemedlemmar gemensamt.
§ 7 Föreningens möten
Föreningen sammanträder årligen till två ordinarie föreningsmöten. Höstmötet hålls i
november och vårmötet i mars.
Extra möte hålls då föreningens möte så beslutit eller då styrelsen anser att det finns skäl
därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen
kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar
från det datum då kravet på mötet framställts hos styrelsen.
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§ 8 Ordinarie möten
Föreningsmötet är beslutfört, då styrelsen sammankallat det enligt stadgarna. Styrelsen kallar
till föreningens ordinarie möten och extraordinarie möten genom annons i en på orten allmänt
spridd svenskspråkig tidning och på föreningens webbsida senast sju dagar före mötet.
Föreningsmötena öppnas av ordförande, eller vid frånvaro av vice ordförande eller vid bägges
frånvaro av den äldsta närvarande styrelsemedlemmen.
Ärende som medlem önskar uppta till behandling på vår- eller höstmöte bör skriftligen
inlämnas till styrelsen två veckor före mötet.
Vårmöte
Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:







val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två
rösträknare
konstaterande av att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
godkännande av föredragningslistan
bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och
andra ansvarsskyldiga
övriga ärenden

Höstmöte
Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:











val av mötesordförande och sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två
rösträknare
konstaterande av att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
godkännande av föredragningslistan
fastställande av medlemsavgiften för följande verksamhetsår
fastställande av budget och verksamhetsplan för följande verksamhetsår
val av ordförande för följande verksamhetsår
val av styrelsemedlemmar för två följande verksamhetsår
val av två verksamhetsgranskare och en ersättare för följande verksamhetsår
val av valberedning som består av ordförande och två medlemmar
övriga ärenden

§ 9 Ändring av stadgar och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens
möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen.
Stadgeändringen eller upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen. Om föreningen
upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som
bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning. Om föreningen blir upplöst används
dess tillgångar för samma ändamål.

