Stadgar för Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG
Organisationsnummer 80 20 09-1883 med säte i Stockholm.
§ 1 Ändamål
Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG är en ideell och partipolitiskt obunden
pensionärsorganisation som har sin grund i kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett
livsåskådning och ålder.
RPG:s verksamhet syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt
opinionsbildning i för pensionärer vitala frågor.
RPG ska i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen.
§ 2 Medlemskap
Medlem i RPG är den person
- som begärt medlemskap i RPG-förening*, erlagt medlemsavgift och noterats i
medlemsförteckning
- som begärt medlemskap direkt till riksförbundet i de fall där RPG-förening saknas på
hemorten eller då andra skäl föreligger och som erlagt medlemsavgift.
* Med RPG-förening avses även RPG-förening under bildande.
§ 3 Organisation
RPG är organiserat i följande organ:
- Riksförbund
- Distrikt
- Lokalföreningar
RPG:s högsta beslutande organ är riksstämman som utser förbundsstyrelse och revisorer.
RPG-förening tillhör RPG-distrikt vars geografiska verksamhetsområde fastställs av
förbundsstyrelsen.
För RPG-distrikt och RPG-föreningar finns normalstadgar.
RPG-distrikt och RPG-föreningar har rätt att anta kompletterande stadgar som ska godkännas av
förbundsstyrelsen.
§ 4 Finansiering
Riksförbundets, distriktens och föreningarnas verksamhet finansieras genom medlemsavgifter,
gåvor, bidrag och egna medel.
§ 5 Medlemsregister
Medlemmar i RPG ska förtecknas i centralt register som uppdateras kontinuerligt på basis av
uppgifter från RPG-föreningar.
Direktanslutna medlemmar förtecknas genom Riksförbundets försorg.
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§ 6 Medlemsavgift och rapportering
Medlemsavgift till riksförbundet fastställs av riksstämman.
Förbundsstyrelsen fastställer dock årligen medlemsavgift för direktansluten medlem.
RPG-förening lämnar årlig medlemsredovisning till riksförbundet och inbetalar den av riksstämman
fastställda medlemsavgiften.
Medlemsavgift för direktansluten medlem inbetalas i särskild ordning.
RPG-förening lämnar till riksförbundet och respektive RPG-distrikt uppgift om styrelsens
sammansättning, ledningsgrupp eller motsvarande.
§ 7 Riksstämma
Riksstämman är förbundets högsta beslutande organ och hålls vart annat år före juni månads utgång.
Alla ärenden utom förslag till stadgeändring eller upplösning av RPG avgörs med enkel majoritet.
Omröstning sker med acklamation eller handuppräckning.
Vid val är omröstning sluten om så begärs.
I de fall mötesordföranden inte är ombud, ska vid lika röstetal lotten avgöra.
Kallelse ska utgå till RPG-föreningar och RPG-distrikt minst tre månader före riksstämma.
Varje RPG-distrikt har rätt att representeras av fyra ombud och RPG-förening av ett ombud för
varje påbörjat femtiotal medlemmar.
Rätt att delta i förhandlingar och beslut, dock inte i beslut om ansvarsfrihet samt val av revisorer och
valberedning, tillkommer förbundsstyrelsens ledamöter.
Medlem i RPG-förening samt direktansluten medlem har motions-, närvaro- och yttranderätt.
Motion får väckas av medlem, RPG-förening och RPG-distrikt och ska vara förbundsstyrelsen
tillhanda fyra månader före riksstämma. Förbundsstyrelsen ska inhämta yttrande över inkommen
motion från berört RPG-distrikt. Förbundsstyrelse ska avlämna skriftligt yttrande över inkommen
motion.
Förbundsstyrelse får väcka förslag som ska utsändas till utsedda ombud senast en månad före
riksstämma.
Riksstämmans handlingar ska utsändas till ombud senast en månad före riksstämma.
Extra riksstämma ska hållas då förbundsstyrelsen så bedömer nödvändigt eller då revisorerna så
begär.

2

§ 8 Ärenden vid riksstämma
Vid riksstämma ska följande ärenden upptas på dagordningen:
A. Val av funktionärer för riksstämman
B. Beslut om riksstämmans stadgeenliga utlysande
C. Fastställande av röstlängd
D. Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisningar
E. Föredragning av revisorernas berättelse
F. Fastställande av resultat- och balansräkning
G. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
H. Behandling av inkomna motioner och förbundsstyrelsens förslag
I. Beslut om medlemsavgift för kommande två år
J. Beslut om ersättningar till förtroendevalda med valberedningen som förslagställare
K. Beslut om handlingsplan och rambudget för kommande två år
L. Val av förbundsordförande för kommande två år
M. Beslut om antal förbundsstyrelseledamöter för kommande två år
N. Val av förbundsstyrelseledamöter för kommande två år
O. Val av revisorer och ersättare för kommande två år
P. Val av valberedning bestående av fem ledamöter.
§ 9 Valberedning
Riksstämman föreslår och väljer under stämman valberedning som består av fem ledamöter för en
mandatperiod på två år. Valberedningen förbereder förslag till val av förbundsordförande,
förbundsstyrelse, revisorer och ersättare samt Riksstämmans funktionärer. Valberedningen ska
meddela anvisningar om nomineringar till val på Riksstämman. Härutöver ska valberedningen
föreslå ersättningar till förtroendevalda. Nomineringarna ska vara avslutade senast sex veckor före
Riksstämman. Valberedningen bör sträva efter kompetens, geografisk spridning och jämn
könsfördelning till uppdragen.
§ 10 Förbundsstyrelse
Valbar till förbundsstyrelsen är den som är medlem i RPG.
Förbundsstyrelsen är riksförbundets verkställande organ. Den består av ordförande samt lägst 8 och
högst 10 ledamöter som utses för en mandatperiod av två år.
Förbundsstyrelsen är beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande och däribland
ordförande eller vice ordförande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst.
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§ 11 Förbundsstyrelses uppgifter
Förbundsstyrelsen har till uppgift att leda och ansvara för RPG:s arbete, föra dess talan och
härutöver bland annat:
A. Förbereda och genomföra riksstämma
B. Verkställa fattade beslut
C. Ansvara för den ekonomiska förvaltningen
D. Besluta om inrättande av tjänster samt tillsätta
och entlediga anställda
E. Fastställa instruktioner för anställda och upprätta delegationsreglemente
F. Förteckna föreningar och distrikt, föra centralt medlemsregister samt övriga erforderliga register
G. Verka för ökat medlemskap
H. Verka för representation i myndigheters och organisationers beslutande eller samrådande organ
I. Svara för kontakter med och information till medlemmar, RPG-föreningar, RPG-distrikt, utskott
och projektgrupper samt ha kontakt på statlig och regional nivå och med övriga samhällsorgan
J. Svara för kontakter med kyrkosamfund och ekumeniska organisationer
K. Svara för kontakter med massmedia
L. Efter beslut delegera arbete till permanenta utskott och tillfälliga projektgrupper
M. Fastställa normalstadgar för RPG-distrikt och RPG-föreningar
§ 12 Räkenskaper och revision
Räkenskapsår är kalenderår.
Förbundsstyrelsen upprättar årsredovisning över RPG:s verksamhet.
RPG:s förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer.
Revisorerna avger skriftlig revisionsberättelse.
§ 13 Ändring av RPG:s stadgar
För beslut om stadgeändring fordras två tredjedels majoritet av antalet avgivna röster.
§ 14 Upplösning av RPG
Upplösning av RPG kan ske efter beslut av riksstämma med två tredjedels majoritet av antalet
avgivna röster. Innan sådant beslut fattas ska samtliga föreningar och distrikt ha delgivits förslaget
samt förbundsstyrelsens yttrande. Härtill ska minst två tredjedelar av distrikten genom beslut vid
respektive årsmöte ha tillstyrkt förslaget.
Vid upplösning av RPG ska eventuella tillgångar fördelas genom beslut av den riksstämma som
beslutat om upplösning.

Dessa stadgar har reviderats av RPG:s Riksstämma i Karlstad 17 maj 2014 avseende §§ 5 och 9.
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