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Svenska pensionärsförbundet i Österbotten r.f. 
Vårmöte på distans via Zoom 9.4.2021  
 
Föredragningslista: 
 

1. Vårmötet öppnas 
Vårmötet öppnas av regionordförande 

 
 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Förslag: Vårmötet väljer ordförande och sekreterare för mötet 
Beslut: 

 
 
3.  Konstaterande av mötets stadgeenlighet 

Enligt regionens stadgar § 7 skall vårmötet hållas före utgången av maj månad, 
dock före Svenska pensionärsförbundet rf:s vårmöte. Skriftlig kallelse till höst- och 
vårmötet skall vara medlemsföreningarna tillhanda senast trettio (30) dagar före 
respektive möte.  
I enlighet med ”Lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om 
bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra 
sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin 
(290/2020)” ordnas vårmötet 2021 som distansmöte via Zoom.  
Kallelsen till vårmötet har sänts till föreningarna 8.2.2021. 
Förslag: Vårmötet konstaterar mötet stadgeenligt sammankallat. 
Beslut:  

 
 
4. Val av två protokolljusterare 

Förslag: Vårmötet väljer två protokolljusterare, som vid behov fungerar som 
rösträknare. 
Beslut: 

 
 
5. Val av två fullmaktsgranskare samt fastställande av de representerade 
 föreningarnas sammanlagda röstetal 

Enligt regionens stadgar § 8 skall vårmötet välja två fullmaktsgranskare för att 
granska representanternas fullmakter och fastställa de representerade 
föreningarnas sammanlagda röstetal. 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. 
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Förslag: Vårmötet väljer två fullmaktsgranskare och fastställer röstetalen. 
Beslut: 

 
 
6. Behandling av styrelsens berättelse och bokslutet för år 2020 samt 

verksamhetsgranskarens utlåtande. 
Verksamhetsberättelse med bokslut samt verksamhetsgranskningsberättelse 
finns som bilaga.  
Förslag: Vårmötet behandlar styrelsens verksamhetsberättelse, föreningens 
bokslut 2020 samt verksamhetsgranskarens utlåtande. 
Beslut: 

 
 
7. Fastställande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga 

redovisningsskyldiga. 
Förslag: Vårmötet fastställer verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2020 
samt beviljar ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga. 
Beslut:  

 
 
8. Uppdatering av SPF Österbottens stadga 

Enligt nuvarande stadga kan vårmötet med tre fjärdedels (¾) röstmajoritet 
besluta om ändring av stadga. 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. 
Syftet med uppdateringen är att få med skrivelser som gör det möjligt med 
elektroniskt kallelseförfarande till medlemsmöten samt att möjliggöra 
distansdeltagande på medlemsmöten. Förutom detta finns en uppdatering av 
paragrafen med namntäckningsrätt. 
Styrelsen föreslår för vårmötet 2021 att stadgan ändras enligt förslag som finns 
som bilaga. 
Förslag: Vårmötet godkänner förslaget till ändring av stadga för registrering och 
ger fullmakt åt styrelsen att vid behov göra stilistiska ändringar i stadgan enligt 
Patent- och registerstyrelsens anvisningar. 
Beslut: 
 
 

9.  Övriga ärenden 
 
 
10.  Mötet avslutas 


