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Stadgar för Seniorklubben Västerträffen 
Ideell förening med säte i västra Göteborg  

 

§ 1 SYFTE 
Föreningen ska arbeta för att ta tillvara den svenska begåvningsreserven och ge mening och 

värde åt våra seniorer. Detta ska genomföras genom att verka för ökad gemenskap, ge 

stimulans till studier och fritidsaktiviteter, ordna informationsmöten samt bevaka seniorernas 

intressen och föra deras talan. Föreningen ska också verka för att kunna utnyttja 

medlemmarnas kompetens för samhällsbefrämjande uppgifter och aktiviteter efter yrkesaktiv 

ålder. 

Föreningen är till religion och partipolitik klart neutral. 

§ 2 FÖRENINGENS ORGAN 
1.       Föreningens årsmöte 

2.       Föreningens styrelse 

3.       Föreningens revisorer 

Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte ska kungöras senast 

två veckor innan mötet genom publicering på föreningens hemsida och anslag på föreningens 

anslagstavla.  

§ 3 MEDLEMSKAP 
Medlemskap kan erhållas av alla som uppbär pension av något slag samt av pensionärs 

make/maka eller sammanboende. 

Ansökan om inträde prövas av styrelsen. 

§ 4 ÅRSMÖTE 
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: 

1.   Mötets öppnande 

2.   Val av ordförande för årsmötet 

3.   Val av sekreterare för årsmötet 

4.   Val av justeringsmän och rösträknare 

5.   Mötets stadgeenliga utlysande 

6.   Godkännande av dagordningen 

7.   Styrelsens och revisorernas berättelser 

8.   Fastställande av balansräkningen 

9.   Beslut om ansvarsfrihet 

10.  Fastställande av ersättning till styrelse och revisorer 

11.  Fastställande av årsavgift 

12.  Fastställande av antal styrelseledamöter jämte suppleanter 

13.  Val av ordförande för 1 år 

14.  Val av övriga styrelseledamöter (för en tid av 2år) 

15.  Val av styrelsesuppleanter för 1 år 

16.  Val av revisorer jämte suppleanter för 1 år 

17.  Val av valberedning inför nästa årsmöte 

18.  Förslag från styrelsen om budget och arbetsplanering 

19.  Av medlem väckt fråga (skriftligt till styrelsen minst 10 dagar före årsmötet) 

20.  Avslutning 
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§ 5 STYRELSEN 
Styrelsen leder föreningens verksamhet och ansvarar för föreningens ekonomi. 

Styrelsen konstituerar sig själva varvid utses vice ordförande, sekreterare och kassör, 

arbetsutskott samt eventuella sektioner. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

Suppleant har rätt att deltaga vid styrelsens sammankomster och ersätter ordinarie ledamot vid 

förfall i den ordning styrelsen beslutar. 

§ 6 RÖSTRÄTT 
Vid årsmöte och andra sammankomster äger varje närvarande medlem en röst. 

Röstning genom fullmakt är inte tillåten 

Alla ärenden avgörs med öppen röstning såvida inte sluten omröstning begärs.  

Vid lika röstetal vinner det förslag som ordföranden biträder. 

Vid sluten omröstning och lika röstetal sker lottning. 

 

§ 7 ÅRSAVGIFT 
Föreningens årsavgift fastställs av årsmötet. Medlem som den 31/12 ej erlagt årsavgift stryks 

ur medlemsregistret. 

§ 8 REVISION 
Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av vid årsmötet utsedda revisorer. 

Revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet avlämnas till årsmötet. 

Räkenskapsår = Kalenderår. 

§ 9 UTESLUTNING 
Medlem som skadar föreningens verksamhet kan uteslutas. 

§ 10 STADGEÄNDRING 
Ändring av dessa stadgar kan ske endast på ordinarie årsmöte. Sådant beslut gäller endast 

under förutsättning att 2/3 av de närvarande stöder ändringsförslag. 

§ 11 UPPLÖSNING 
Beslut om upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte. 

Vid sådan upplösning bestämmer årsmötet om hur man skall förfara med dess handlingar och 

tillgångar. 

 


