Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG
Förbundsstyrelsen

Normalstadgar för RPG-förening
Dessa stadgar har antagits vid föreningens årsmöte den………………..
§ 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.
§ 2 Medlemskap
Medlem i förbundet är den person, som begärt medlemskap i RPG-förening* och som erlagt av
föreningen beslutad medlemsavgift och för vilken föreningen betalt den av riksstämman
beslutade årsavgiften.
§ 3 Organisation
RPG ska ingå i föreningens namn.
RPG är organiserat i föreningar, distrikt och riksförbund.
Förening tillhör distrikt vars geografiska verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen.
Förening tillhör i förekommande fall även kommunförening vars geografiska
verksamhetsområde fastställs av det RPG-distrikt till vilket berörda föreningen tillhör.
Föreningens högsta beslutande organ är årsmöte.
§ 4 Finansiering
Föreningens arbete finansieras genom medlemsavgifter, gåvor, överskott från egen verksamhet,
bidrag samt egna medel.
§ 5 Medlemsregister
Föreningen förtecknar medlemmar i medlemsregister.
Medlemmar i RPG ska förtecknas i centralt register som uppdateras kontinuerligt på basis av
uppgifter från RPG-föreningar.

* Med RPG-förening avses även RPG-förening under bildande.
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§ 6 Medlemsavgift och rapportering
Medlemsavgift till föreningen fastställs av föreningens årsmöte.
Medlemsavgift till riksförbundet fastställs av riksstämman.
Medlemsavgift till distriktet fastställs av distriktsårsmötet.
Föreningen lämnar årlig medlemsredovisning till riksförbundet och RPG-distrikt samt inbetalar
den av riksstämman respektive av distriktsårsmöte fastställda medlemsavgiften.
Föreningen lämnar årligen uppgift till riksförbundet och distriktet om styrelsens sammansättning,
ledningsgrupp eller motsvarande.
7 Föreningens årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls varje år före mars månads utgång.
Föreningens styrelse kan kalla till extra årsmöte.
Alla ärenden utom förslag till stadgeändring eller upplösning av förening avgörs med enkel
majoritet.
Omröstning sker med acklamation eller handuppräckning.
Vid val är omröstning sluten om så begärs.
Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör.
Kallelse ska utgå till föreningens medlemmar minst en månad före årsmöte. Kallelsen ska
åtföljas av nödvändiga handlingar inklusive valberedningens förslag.
Styrelsens ledamöter har rätt att delta i förhandlingar och beslut, men inte i beslut om
ansvarsfrihet.
Förslag får väckas av medlem och ska vara föreningens styrelse tillhanda två månader före
årsmöte. Föreningens styrelse ska avlämna skriftligt yttrande över inkommet förslag.
Föreningens styrelse får väcka förslag som ska sändas ut till medlemmarna senast en månad före
årsmöte.
§ 8 Ärenden vid föreningens årsmöte
Vid årsmöte ska följande ärenden tas upp på dagordningen:
A Val av funktionärer för årsmötet
B Beslut om årsmötets stadgeenliga utlysande
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C Fastställande av röstlängd
D Fastställande av styrelsens årsredovisning
E Föredragning av revisorernas berättelse
F Fastställande av resultat- och balansräkning
G Behandling av inkomna förslag från styrelsen
H Behandling av inkomna förslag från medlemmar
I Beslut om medlemsavgift för kommande år
J Beslut om verksamhetsplan och budget för kommande år.
K Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
L Beslut om antalet styrelseledamöter (minst tre) och ersättare samt mandattidens längd
M Val av föreningens ordförande för ett år
N Val av ordinarie styrelseledamöter och ersättare
O Val av revisorer och ersättare
P Val av valberedning
§ 9 Föreningens styrelse
Styrelsen är föreningens verkställande organ och består av ordförande, vice ordförande samt
övriga ledamöter. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande och
däribland ordförande eller vice ordförande. Ledamöter utses för en mandatperiod av ett eller två
år. Styrelsen kan adjungera person för viss tid eller för viss uppgift.
§ 10 Styrelsens uppgifter
Styrelsens uppgift är att leda och ansvara för föreningens arbete, föra dess talan och dessutom
bland annat:
A Förbereda och genomföra årsmöte
B Upprätta årsredovisning
C Verkställa av årsmötet fattade beslut
D Ansvara för den ekonomiska förvaltningen
E Förteckna medlemmar
F Verka för ökat medlemskap
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G Verka för representation i myndigheters och organisationers beslutande eller samrådande
organ
H Svara för kontakter med och information till medlemmar
I Svara för kontakter med de lokala församlingarna
J Svara för kontakter med massmedia
K Svarar för att erforderliga rapporter lämnas till riksförbundet och till distriktet
L Ansöka om bidrag
§ 11 Räkenskaper och revision
Räkenskapsår är kalenderår
Föreningens verksamhet och räkenskaper granskas av revisorerna
Revisorerna avger skriftlig revisionsberättelse
§ 12 Ändring av föreningens stadgar
Förslag till stadgeändring ska lämnas till styrelsen senast två månader före årsmötet. Styrelsens
förslag till stadgeändring skall sändas till medlemmarna senast en månad före årsmötet. För
stadgeändring fordras två tredjedels majoritet av avgivna röster.
Antagna stadgar ska insändas till riksförbundet för godkännande.
§ 13 Upplösning av föreningen
Upplösning av RPG-förening kan ske efter beslut av årsmöte. Innan sådant beslut fattas ska
samtliga medlemmar ha meddelats förslaget. Vid upplösning av förening ska eventuella
tillgångar fördelas genom beslut av det årsmöte som beslutat om upplösning. För upplösning av
RPG-förening fordras två tredjedelars majoritet av antalet avgivna röster.
Inför beslut om upplösning ska RPG:s förbundsstyrelse och berört RPG-distrikt skriftligen
meddelas i ärendet.
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