Protokoll fört vid Riksstämma med
Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG –
fredagen 2018-05-25 och lördagen 2018-05-26
Pingstkyrkan Jönköping

Inledning
Ordföranden för Småland-Ölands RPG-distrikt Anders Bengtsson hälsar välkommen
till 2018 års riksstämma i Jönköping.
Tillförordnade förbundsordföranden Monica Blomberg hälsar å förbundsstyrelsens och
kansliets vägnar välkommen och förklarar stämman öppnad.
§1
Rikstämmans öppnande
Stämman inleds av tillförordnade förbundsordföranden Monica Blomberg.
§2
Val av presidium vid förhandlingar
Valberedningens ordförande Curt Karlsson föredrager ärendet.
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Föredragande

Per-Olof Öhrn, Jönköping
Anna-Lena Ståhle, Jönköping
Evylon Brengesjö, Jönköping
Förbundsstyrelse, Eva Henriksson, revisorer m.fl.

Protokolljusterare

Elisabeth Tyrberg, Karlskrona
Roland Nelsson, Holsbybrunn

Rösträknare

Olle Rosén, Stockholm
Urban Norstedt, Järfälla

Redaktions- och
Jämkningsutskott

Ingrid Ström, Örebro
Britt Palmius, Karlstad
Bertil Jakobsson, Uppsala
Christer Johansson, Örebro

Riksstämman beslutar
att
välja ovanstående personer enligt valberedningens förslag.
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§3
Debattinlägg och mötesordning
Ordföranden informerar om tidsdisposition:
a/

b/
c/
d/

Beslut om antalet ledamöter i förbundsstyrelsen kommer att fattas under
fredagen. Eventuella nomineringar inför val av förbundsstyrelse ska vara
lämnade till presidiet eller valberedningen senast fredag kl 17.30.
Alla yttranden och yrkanden lämnas skriftligt.
Vid röstning används röda röstkort.
Proposition kommer att ställas genom bifall alternativt avslag.

§4
Fastställande dagordning
Ordföranden presenterar dagordning över riksstämmans förhandlingar.
Riksstämman beslutar
att
bifalla föreslagen dagordning såsom den presenterats.
§5
Riksstämmans stadgeenliga utlysande
RPG:s förbundsstadgar föreskriver att kallelse till Riksstämma skall utgå senast tre
månader i förväg. Riksstämman, för 2018 har varit utlyst i förbundstidningen
Seniorposten i december månad 2017 samt på RPG:s hemsida.
Möteshandlingar har översänts per post till samtliga anmälda ombud.
Riksstämman beslutar
att
RPG:s Riksstämma för 2018, har utlysts i enlighet med vad som
föreskrivs i förbundets stadgar.
§6
Fastställande av röstlängd
Ordföranden informerar om att det vid stämman är 144 röstberättigade ombud.
Vid röstning används rött röstkort som delades ut till ombud vid incheckning.
§7
RPG:s Årsredovisningar för 2016 och 2017
RPG:s direktor Eva B Henriksson föredrager årsredovisningar för 2016 samt 2017.
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Utdrag ur årsredovisning avseende 2016:
”Förbundsstyrelsen avger årsredovisning för verksamhetsåret 2016, där beslut fattade
av Riksstämman i Karlstad 2014 och Uppsala 2016, ligger till grund för de olika
verksamheter som genomförts under mandatperioden”.
Årsredovisning för verksamhetsåret 2016 samt Resultaträkning 2016-01-01-12-31,
bilägges originalprotokollet.
Utdrag ur årsredovisning avseende 2017:
”Förbundsstyrelsen avger årsredovisning för verksamhetsåret 2017 som vilar på
fattade beslut av Riksstämman och som ligger till grund för de olika verksamheter som
genomförts under mandatperioden”.
Årsredovisning för verksamhetsåret 2017 samt Resultaträkning 2017-01-01-12-31,
bilägges originalprotokollet.
Ordföranden bereder stämman möjlighet att ställa frågor på årsredovisning för 2016
och ställer därefter proposition om att godkänna årsredovisning för 2016.
Riksstämman beslutar
att
årsredovisning för 2016 godkännes.
Ordföranden bereder stämman möjlighet att ställa frågor på årsredovisning för 2017
och ställer därefter proposition om att godkänna årsredovisning för 2017.
Riksstämman beslutar
att
årsredovisning för 2017 godkännes.
Riksstämman beslutar
att
lägga RPG:s årsredovisning för 2016, med godkännande, till
handlingarna, samt
att

lägga RPG:s årsredovisning för 2017, med godkännande, till
handlingarna.

§8
Revisionsberättelser för 2016 och 2017
RPG:s förbundsrevisor Bo Schylander föredrager revisionsberättelse för 2016.
Utdrag ur revisionsberättelse för 2016:
”Vi tillstyrker att riksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen,
disponerar resultatet i enlighet med styrelsens förslag och beviljar styrelsen
ansvarsfrihet för räkenskapsåret”.
Revisionsberättelse för 2016 bilägges originalprotokollet.
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RPG:s förbundsrevisor Bo Schylander föredrager revisionsberättelse för 2017.
Utdrag ur revisionsberättelse för 2017:
”Vi tillstyrker att riksstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen,
disponerar resultatet i enlighet med styrelsens förslag och beviljar styrelsen
ansvarsfrihet för räkenskapsåret”.
Revisionsberättelse för 2017 bilägges originalprotokollet.
Ordföranden ställer frågan om stämman tillstyrker 2016 och 2017 års
revisionsberättelser och ställer därefter proposition i rubricerat ärende.
Riksstämman beslutar
att
i enlighet med förbundsrevisorernas förslag tillstyrka ansvarsfrihet för
2016 för den tid revisionen omfattar, samt
att

i enlighet med förbundsrevisorernas förslag tillstyrka ansvarsfrihet för
2017 för den tid revisionen omfattar.

§9
Fastställande av resultat- och balansräkningar
Ordföranden ställer frågan om fastställande av resultat- och balansräkningar.
Riksstämman beslutar
att
i enlighet med förbundsrevisorernas förslag fastställa resultat- och
balansräkningen för verksamhetsåret 2016, samt
att

i enlighet med förbundsrevisorernas förslag fastställa resultat- och
balansräkningen för verksamhetsåret 2017.

§ 10
Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
I revisionsberättelser föreslår revisorerna att stämman beviljar förbundsstyrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 samt för räkenskapsåret 2017.
Riksstämman beslutar
att
i enlighet med förbundsrevisorernas förslag bevilja ansvarsfrihet för
för styrelsen för räkenskapsåret 2016, samt
att

i enlighet med förbundsrevisorernas förslag bevilja ansvarsfrihet för
för styrelsen för räkenskapsåret 2017.

Ordföranden framför tack till RPG:s förbundsstyrelse och förbundskansli för väl
genomfört arbete under verksamhetsåren.
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§ 11
Behandling av förbundsstyrelsens två propositioner; RPG:s stadgar och mötesstruktur
Proposition angående nya stadgar
Ärendet föredrages av Curt Karlsson.
Bakgrund:
För närvarande tillämpar RPG-föreningar och RPG-distrikt ”normalstadgar”, vilket
innebär att stadgarnas utformning kan se olika ut med tillägg och kompletteringar.
RPG:s förbundsstyrelse fattade under sensommaren 2016 beslut om att tillsätta en
projektgrupp med uppdrag att arbeta fram ett nytt stadgeförslag.
Ett grundläggande synsätt i stadgearbetet har varit – och är – att se RPG som en helhet
där föreningar, kommunföreningar, distrikt och riksorganisation knyts samman.
Enligt RPG:s stadgar är riksstämman högsta beslutande organ. Det innebär att
riksstämman kan fatta ett övergripande beslut om införandet av nya stadgar och att de
ska gälla från den tid som riksstämman beslutar samt att nuvarande stadgar upphör att
gälla från samma tidpunkt.
Ordföranden ger möjligheter till yttranden och kommentarer.
Motion 2. Tidpunkten för föreningars årsmöten samt RPG:s försäkringar
Styrelsen för Västkustens distrikt av RPG konstaterades att i det stadgeförslag, som
har tillställts distrikten, flera av distriktets ändringsförslag hade tillgodosetts. Dock
kvarstod förslaget att tiden för årsmötet i RPG-föreningar skall hållas innan februari
månads slut.
En annan fråga, som ofta ställs, är hur försäkringsskyddet ser ut vid aktiviteter som
hålls inom RPG:s verksamheter. Ett klargörande skulle vara tacksamt.
RPG:s förbundsstyrelse yttrande:
Tidpunkter för årsmöten i distrikt, kommunföreningar och föreningar hör ihop i ett
system tillsammans med Riksstämman. Skjuts föreningars årsmöten fram en månad,
förskjuts även de övriga delarna i systemet en månad. Detta kan vålla problem vid
bidragsansökningar samt vid nomineringar.
Förbundets övriga distrikt har heller inte framfört synpunkter på tidpunkten för
föreningars årsmöten. Det är därför av förbundsstyrelsens uppfattning att det inte
finns något problem med att behålla tidplanen enligt stadgeförslaget, dvs föreningars
årsmöten skall hållas senast februari månads utgång.
RPG:s försäkringar behandlades i Senior-Posten nummer 1, 2018 samt finns på
RPG:s hemsida. Försäkringsfrågan föredras även på Riksstämman 2018.
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Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslår förbundsstyrelsen Riksstämman
besluta att motionen, om tidpunkten för föreningars årsmöten, ska avslås och
frågeställningen om RPG:s försäkringar vara besvarad.
Sam Nordlycke, RPG-distrikt Västkusten överlämnar skriftligt yrkande angående
motion 2.
Åke Nordqvist, RPG-förening Immanuelskyrkan Jönköping överlämnar skriftligt
yrkande angående paragraf 8, moment 3 punkten Förrätta val.
Ragnar Kronstrand, RPG-förening Avesta har i förväg lämnat ett förslag till
förtydligande angående paragraf 5, moment 2 samt paragraf 7, moment 1 som
förbundsstyrelsen ställt sig bakom.
Förtydliganden behövs angående paragraf 8 moment 3 punkt 2 angående val av
riksstämmans funktionärer.
Ordföranden ställer proposition om försäkringar som var en del av motionen:
-

stämman bifaller förslaget rörande försäkringar

Stämman bifaller förslaget angående försäkringar.

Ordföranden ställer proposition om:
- stämman bifaller förslaget rörande att årsstämman skall hållas senast i februari
- stämman bifaller förslaget rörande att årsstämman skall hållas senast i mars
Stämman bifaller förslaget att årsstämman skall hållas senast i februari.
För att undvika missförstånd föreslås att sista meningen propositionens första att-sats
stryks, att tillägg görs andra och tionde punkten i paragraf 8 moment 3 och att Ragnar
Kronstrands yrkande och förtydligande är besvarat.
Förbundsstyrelsen föreslår riksstämman besluta:
att
i sin helhet anta dokumentet Förslag till nya stadgar och att dessa
stadgar gäller från 1 juli 2018,
att
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att informera föreningar och distrikt om
riksstämmans beslut angående nya stadgar,
att
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utse en kontaktperson som kan fungera
som rådgivare och stödresurs för föreningar och distrikt med anledning
av beslutet om införandet av stadgar
Ordföranden informerar om att stämman skall fatta beslut om stadgarna i sin helhet
och att det föreligger förslag att första att-satsens sista mening i förbundsstyrelsens
förslag skall strykas.
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Ordföranden ställer proposition om stämman, rörande RPG:s stadgar, bifaller
förbundsstyrelsens förslag till beslut enligt ovan, och tar således varje att-sats för sig:
Första
Andra
Tredje

a t t -satsen
a t t- satsen
a t t- satsen

svar: ja
svar: ja
svar: ja

Riksstämman beslutar
att
i sin helhet antaga förbundsstyrelsens förslag på nya stadgar med
de yrkanden och förtydliganden som föreslagits.
De nya stadgarna kommer att finnas tillgängliga på RPG:s hemsida.

Proposition angående RPG:s mötesstruktur
Ärendet rörande mötesstruktur föredrages av Ewa Sundkvist.
Riksstämmor tar stora resurser i anspråk för förbundet och lokala projektkommittéer.
Riksstämma föreslås av förbundsstyrelsen att hållas vart tredje år.
Förbundsstyrelsens förslag:
År 1
Riksstämma
Distriktsledarkonferens

År 2
Dialogkonferenser
Distriktsledarkonferens

År 3
Dialogkonferenser
distriktsledarkonferens

Med denna uppläggning stärks, enligt förbundsstyrelsen, den demokratiska processen
genom att fler deltar i dialogkonferenser.
Möten och andra aktiviteter berörs inte av denna proposition.
Ordföranden bereder stämman möjlighet att yttra sig i ärendet.
Föreligger två förslag:
- Förslag med riksstämma vart tredje år. (Förbundsstyrelsens förslag)
- Förslag med riksstämma vartannat år.
Ordföranden ställer proposition om stämman kan fatta beslut enligt följande:
- Bifaller riksstämman förbundsstyrelsens förslag.
- Bifaller att förbundsstyrelsen förslag avslås.
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Ordföranden finner att rikstämman bifaller förbundsstyrelsens förslag.
Riksstämman beslutar
att
i sin helhet anta RPG:s nya mötesstruktur som börjar gälla från 26 maj
2018,
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att informera föreningar och distrikt om
riksstämmans beslut angående RPG:s mötesstruktur, samt

att

inför första styrelsemötet i juni 2018 uppdatera arbetsordningens
mötesschema för förbundsstyrelsen och införa ett tredje år.

§ 12
Behandling av motioner samt förbundsstyrelsens yttrande
Motion 1. Fakturering av medlemsavgifter
Göran Cromnow, RPG Trollhättans Missionskyrka yrkar på att föreningar över tid
betalar in lika många avgifter till förbundet som man får in.
RPG-distriktet Västgöta-Dal har yttrat sig över motionens innehåll.
I förbundsstyrelsens yttrande sägs bland annat att förbundsavgiften till alla föreningar
faktureras ut under vecka 2 och baseras på de uppgifter som inkommer.
Förbundsavgifter återbetalas inte. Det går alltså inte att ”kvitta” nya medlemmar med
avslutade.
Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslår förbundsstyrelsen Riksstämman
besluta att motionen vara besvarad.
Yrkande i ärendet lämnas skriftligt från:
Marie-Louise Stålbark, RPG Immanuelskyrkan Jönköping
Tommy Bengtsson, RPG Värnamo Missionskyrka
Lars Sjögren, RPG Hudiksvall/Södra Norrland
Föreligger ett skriftligt, ej underskrivet, yttrande:
”ge förbundsstyrelsen i uppdrag se över frågan om uppbörd av medlemsavgifterna
med avsikt att få en enkel och enhetlig uppbörd”.
Riksstämman beslutar efter olika yrkanden
att
förbundsstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av
rutiner för inbetalning av föreningars medlemsavgifter.
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§ 13
Meddelande angående RPG:s policyprogram
Monica Blomberg informerar om RPG:s policyprogram samt att en uppdatering pågår.
§ 14
Fastställande av medlemsavgift till RPG fram till nästa riksstämma
Föredragande Monica Blomberg.
RPG:s förbundsstyrelse föreslår riksstämman besluta att medlemsavgiften för
föreningsmedlemmar till förbundet fram till nästa riksstämma, lämnas oförändrad, 220
kronor per medlem och år.
Riksstämman beslutar
att
antaga förbundsstyrelsens förslag.
§ 15
Fastställande av ersättning till förtroendevalda
Enligt RPG:s stadgar skall valberedningen komma med underlag till beslut i
riksstämman om ersättningar till förtroendevalda. Med förtroendevalda avses
förbundsordförande, förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer samt valberedning.
Riksstämman beslutar
att
antaga valberedningens förslag till ersättningar för förtroendevalda.
Förslaget om ersättning till förtroendevalda bifogas originalprotokollet.
§ 16
Fastställande av verksamhetsplan fram till nästa riksstämma
samt information om GDPR
Föredragande Eva Henriksson.
Datalagen
Genom den nya datalagen (GDPR) har medlemmar i RPG rätt att få reda på vilka
uppgifter som lagras. RPG har tagit fram ett policydokument som sänts till RPG:s
distrikt och föreningar.
Ur dokumentet:
”I RPG värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av
dataskydd. Vi lämnar aldrig dina personuppgifter till tredje part i kommersiellt syfte.
Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga
information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande”.
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Det är viktigt att också föreningar följer den nya datalagen och utser registeransvarig
för de medlemsregister man använder.
Verksamhetsplan
Föreslagen verksamhetsplan innehåller områden och punkter som Medlemmar,
Ledarutveckling, Information, Marknadsföring, Projektfinansiering och
samarbetsprojekt, Medlemsförmåner, RPG:s förbundsstyrelse och Intressebevakning i
samhällsfrågor
Under punkten Marknadsföring har Daniel Höglund lämnat ett skriftligt yrkande:
att stämman ger FS i uppdrag att översända marknadsplanen till distriktens
ordföranden med instruktion att vidarebefordra den till föreningarna.”
Ordföranden ställer proposition om stämman kan fastställa verksamhetsplan.
Riksstämman beslutar
att
fastställa presenterad verksamhetsplan, marknadsföringsplan,
försäkringar, samt
att

ta emot information rörande GPDR.

Verksamhetsplanen bifogas originalprotokollet.
§ 17
Fastställande av rambudget
Eva Henriksson presenterar rambudget fram till nästa riksstämma.
Stämman bereds möjlighet att ställa frågor.
Från Bo Schylander föreligger förslag att i rambudget under punkt Sålda tjänster för
2019, 2020 och 2021 skall detta höjas till 90 000 kronor.
Ordföranden ställer proposition om stämman kan fatta beslut.
Bifaller stämman förslaget att i rambudget höja för ovanstående år till 90 000.
Bifaller stämman förbundsstyrelsens förslag.
Riksstämman beslutar
att
fastställa rambudget fram till 2021.
Rambudget bifogas originalprotokoll.
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§ 18
Val av förbundsordförande
Information lämnades angående valberedningens arbetssätt. Valberedningen har
presenterat sitt förslag i Seniorposten nr 4/2017.
Valberedningen föreslår att utse Monica Blomberg till förbundsordförande.
Riksstämman beslutar
att
antaga valberedningens förslag att utse Monica Blomberg till
förbundsordförande.
§ 19
Val av antal ledamöter i förbundsstyrelsen
Enligt RPG:s stadgar skall riksstämman fatta beslut om antal ledamöter i
förbundsstyrelsen.
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av elva ledamöter inklusive
förbundsordföranden.
Riksstämman beslutar
att
antaga valberedningens förslag på antalet ledamöter i förbundsstyrelsen.
§ 20
Val av ledamöter i förbundsstyrelsen
Valberedningen föreslår att till ledamöter i förbundsstyrelsen välja:
Bo Björksten, Stockholm
Daniel Höglund, Älvängen
Ann-Christian Lindbom, Veberöd
Roland Eckerby, Habo
Berndt Wikman, Sundsvall
Ewa Sundkvist, Örebro
Sonja Helsingwall, Skövde
Karl-Gunnar Nordanstad, Västra Frölunda
Jan-Erik Ågren, Uppsala
Per-Martin Jonasson, Sävar
Riksstämman beslutar
att
antaga valberedningens förslag på ledamöter i förbundsstyrelsen.
Beslutet tas med acklamation.
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§ 21
Val av två förbundsrevisorer och två revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att till förbundsrevisorer välja:
Bo Schylander, Vallentuna
Valeri Surell, Stockholm,
Valberedningen föreslår att till revisorssuppleanter välja:
Birgit Carlson, Vårgårda
Conny Henricson, Motala
Riksstämman beslutar
att
antaga valberedningens förslag på förbundsrevisorer samt
revisorssuppleanter.
§ 22
Val av ledamöter i valberedning
Valberedning inför 2018 års riksstämma har bestått av:
Curt Karlsson, Nässjö
Ingrid Ström, Örebro
Ruth Wernolf-Nyberg, Hässleholm
Ragne Fransson, Göteborg
Allan Samuelsson, Stockholm
Förslag finns för omval av valberedningen.
Riksstämman beslutar
att
att utse valberedningen enligt förslaget.
§ 23
Information inför RPG:s nästa riksstämma
Förbundsordföranden informerar angående kommande riksstämma. Förbundsstyrelsen
får i uppdrag att arbeta vidare med denna fråga.
Övrigt:
Angående förslag om livslångt medlemskap lämnas vidare till förbundsstyrelsen.
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§ 24
Förbundsstämmans avslutning
Förbundsordförande Monica Blomberg tackar stämmans presidium och överlämnar
blommor. Vidare framförs tack till den kommitté samt valberedningens ordförande för
arbetet med förberedelser inför stämman och överlämnar också där en blomma.
Monica Blomberg tackar samtliga ombud och deltagare i stämman för visat intresse
och förklarar därmed Riksstämman 2018 avslutad.

______________________________
Evylon Brengesjö
Sekreterare

______________________________
Per-Olof Öhrn
Ordförande

_____________________________
Anna-Lena Ståhle
Vice ordförande

_____________________________
Elisabeth Tyrberg
Protokolljusterare

_____________________________
Roland Nelsson
Protokollsjusterare
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