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Namn, språk, hemort och verksamhetsområde
§1
Föreningens namn är Svenska pensionärsförbundet i Österbotten rf,
förkortat SPF Österbotten, dess hemort är Vasa och dess
verksamhetsområde är svenska Österbotten. Föreningen är
understödande medlem i Svenska pensionärsförbundet rf.
§2
SPF Österbotten är en ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor
obunden förening. Föreningens språk är svenska och dess hemort är
Vasa.

Syfte och verksamhetsformer
§3
SPF Österbottens uppgift är att:
— verka för samarbete och kontakt mellan Svenska pensionärsförbundet
rf och medlemsföreningarna inom region SPF Österbotten samt även med
medlemsföreningar inom andra områden
— på alla nivåer i samhället representera pensionärerna, tillvarata
deras rättigheter och stärka deras inflytande
— verka för att pensionärernas erfarenheter och kunskaper beaktas i
samhället — skapa ökande förutsättningar för pensionärernas
gemenskap, trygghet och trivsel.

§4
SPF Österbotten förverkligar sina syften genom att fungera som
samarbetsorgan för sina medlemsföreningar, bistå och stödja
medlemsföreningarna i deras verksamhet samt anordna program, fester,
diskussionstillfällen, kurser, motionsverksam het, reseverksamhet
och övrig verksamhet.

Medlemmar
5§
Till medlem av SPF Österbotten kan av styrelsen på ansökan antas en
registrerad pensionärsförening i svenska Österbotten, som är
ansluten till Svenska pensionärsförbundet rf.

Utträde ur SPF Österbotten
6§
En medlem har rätt att utträda ur SPE Österbotten genom att
skriftligen anmäla detta till styrelsen eller dess ordförande, eller
vid ett ordinarie möte eller extra möte anmäla det för anteckning i
protokollet.

Medlemsföreningsmöten
§7
SPF Österbottens högsta beslutande organ är medlemsföreningsmötet.
SPF Österbotten har två (2) ordinarie möten om året.
SPF Österbottens höstmöte hålls före utgången av november månad,
dock före Svenska pensionärsförbundet rf:s höstmöte. Vårmötet hålls
före utgången av maj månad, dock före Svenska pensionärsförbundet
rf:s vårmöte.
Deltagande i medlemsföreningsmöten är förutom att fysiskt närvara
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möjligt genom datakommunikation eller med något annat tekniskt
hjälpmedel före eller under mötet. Kallelse till höst och vårmöte
skall vara medlemsföreningarna tillhanda senast trettio (30) dagar
före respektive möte. Kallelse skickas per post, per e-post eller
per annat godtagbart elektroniskt kallelseförfarande.

Vårmötet skall:      §8
1. Välja ordförande och sekreterare för mötet.
2. Konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat.
3. Utse två (2) protokolljusterare.
4. Välja två (2) fullmaktsgranskare för att granska
representanternas fullmakter och fastställa de representerade
föreningarnas sammanlagda röstetal.
5. Behandla styrelsens berättelse och bokslutet för föregående
kalenderår samt ta del av verksamhetsgranskarens utlåtande.
6. Fastställa bokslutet samt behandla frågan om beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.
7. Behandla övriga ärenden.

Höstmötet skall:
1. Välja ordförande och sekreterare för mötet.
2. Konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat.
3. Utse två (2) protokolljusterare.
4. Välja två (2) fullmaktsgranskare för att granska
representanternas fullmakter och fastställa de representerade
föreningarnas sammanlagda röstetal.
5. Välja ordförande i styrelsen, som kallas regionordförande, för
följande kalenderår
6. Välja styrelsemedlemmar i styrelsen och deras personliga
ersättare för de två följande kalenderåren i stället för dem som är
i tur att avgå.
Sida 3
7. Välja tre (3) medlemmar i en valberedning.
8. Välja en (1) verksamhetsgranskare jämte en personlig ersättare
för det följande kalenderåret.
9. Besluta om medlemsavgift skall uppbäras för följande kalenderår
samt i detta fall fastställa dess storlek, som baserar sig på
medlemsföreningarnas medlemsantal.
10. Fastställa verksamhetsplan och budget för följande kalenderår.
11. Behandla övriga ärenden.

§9
Ärenden som medlemsförening önskar ta upp till behandling på höst-
eller vårmöte skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast två
(2) månader före respektive möte.

§ 10
SPF Österbottens styrelse kan vid behov sammankalla extra
medlemsföreningsmöten. Då minst tre (3) medlemsföreningar eller
minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar kräver,
skall ett extra medlemsföreningsmöte sammankallas.
Anhållan om extra medlemsföreningsmöte skall skriftligen inlämnas
till styrelsen enligt bestämmelserna i § 7 ovan. Av anhållan skall
de ärenden som skall behandlas framgå. Styrelsen skall sammankalla
det extra medlemsföreningsmötet enligt bestämmelserna i § 7 ovan.
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§11
Till SPF Österbottens medlemsföreningsmöten har medlemsföreningar
med högst 100 medlemmar rätt att sända en (1) befullmäktigad
representant,
101— 200 medlemmar två (2),
201— 400 medlemmar tre (3),
401— 600 medlemmar fyra (4),
601— 800 medlemmar fem (5) och
medlemsföreningar med fler är 800 medlemmar har rätt att sända sex
(6) befullmäktigade representanter.
Varje befullmäktigad representant har en (1) röst. Om rösterna
faller lika avgör vid val lotten, i annat fall ordförandes röst.

Styrelse
§12
SPF Österbottens verksamhet leds av en vid höstmötet vald styrelse,
som består av en särskilt vald ordförande och sex (6) övriga
ordinarie medlemmar. För var och en av de sistnämnda väljs en
personlig ersättare. Mandattiden för ordförande är ett (1)
kalenderår. De övriga medlemmarna och deras personliga ersättare
utses för två (2) kalenderår. Av styrelsens medlemmar är årligen tre
(3) medlemmar och deras ersättare i tur att avgå. Första gången
avgörs detta genom lottning.
Sida 4
Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt utser sekreterare
och kassör. Svenska pensionärsförbundet rf:s ombudsman i Österbotten
kan fungera som styrelsens sekreterare. Styrelsemedlem i Svenska
pensionärsförbundet rf som representerar SPF Österbotten men som
inte tillhör styrelsen erhåller kallelse till styrelsens möten.
Personen har närvaro- och yttranderätt på mötet men inte rösträtt.

Styrelsen åligger särskilt att:
1. Leda SPF Österbottens verksamhet enligt dessa stadgar.
2. Verkställa höst- och vårmötets eller extra medlemsföreningsmötets
beslut. 3. Företräda SPF Österbotten utåt.
4. Ansvara för skötseln av ekonomin.
5. Ta initiativ, som främjar SPF Österbottens syftemål.

Styrelsen sammankallas av ordförande eller vid förhinder för denne
av viceordförande. Kallelse till möte skall sändas sju (7) dagar
före mötet. Styrelsen fastställer årligen i vilken form kallelsen
skall utgå.
Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande samt minst
halva antalet övriga medlemmar är närvarande.
Vid omröstning inom styrelsen har varje medlem en (1) röst. Om
rösterna faller lika avgör vid val lotten, i annat fall ordförandens
röst.
Deltagande i styrelsemöten är förutom att fysiskt närvara möjligt
genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel
före eller under mötet.

Tecknande av föreningens namn
§13
Föreningens namn tecknas av styrelseordförande ensam eller av
viceordförande tillsammans med en av styrelsen därtill
befullmäktigad tjänsteman. Styrelsen kan befullmäktiga tjänsteman
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eller annan person att ensam teckna föreningens namn.

Verksamhets- och räkenskapsperiod
§14
SPF Österbottens räkenskapsperiod är ett (1) kalenderår.

§15
Bokslutet och styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår
skall senast den första (1) mars föreläggas verksamhetsgranskaren.
Denna skall lämna sitt utlåtande till styrelsen senast två (2)
veckor före vårmötet.

Sida 5
Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
§16
Vårmötet kan med tre fjärdedels (%) röstmajoritet besluta om ändring
av dessa stadgar. Om en medlemsförening önskar lägga fram ett
ändringsförslag, skall förslaget skriftligen lämnas till styrelsen
senast den sista (31) januari. Styrelsen skall till vårmötet ge sitt
utlåtande om eventuella förslag till ändring av stadgarna.

§17
Vårmötet kan besluta om upplösning av SPF Österbotten. För att
beslutet skall vara giltigt krävs tre fjärdedels (3/) majoritet av
alla avgivna röster. Beslutet skall därefter underställas följande
medlemsföreningsmöte, som kan hållas tidigast trettio (30) dagar
efter vårmötet. Vid det medlemsföreningsmötet kan beslutet godkännas
med enkel majoritet.

§18
Om beslut fattas om upplösning av SPF Österbotten, skall dess
tillgångar i enlighet med det som vårmötet beslutat, överlåtas till
SPF Österbottens medlemsföreningar baserat på andelen
personmedlemmar i respektive förening per sista (31) december eller
till Svenska pensionärsförbundet rf.

Sida 6


