Stadgar för
POSTEN SENIORERNA
§1
FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är ”Posten Seniorerna”.
§2
FÖRENINGENS SYFTE
Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte att
verka för
- att hålla känslan av samhörighet med Postkoncernen levande bland pensionerade
medarbetare,
- att genom aktuell information, kamratlig samvaro och utbud av aktiviteter medverka till
att göra pensionsåren innehållsrika och omväxlande,
- att vara ett aktivt inslag i Postkoncernens personalpolitik med målet ”Postandan skall
leva”.
§3
MEDLEMSKAP
Medlem i föreningen kan bli
- dels den som pensionerats från enhet inom Postkoncernen oavsett pensionsår eller
bostadsort,
- dels den som tidigare varit anställd inom enhet i Postkoncernen och genom organisationsförändring e d ställts utanför Postkoncernen.
Lokal förening kan besluta att också anhörig, sambo/särbo eller efterlevande till postpensionär
kan bli medlem.
Den, som så önskar, kan bli medlem i föreningen före sin pensionering.
§4
MEDLEMSAVGIFT
Medlem betalar årsavgift, som fastställes av ordförandekonferensen.
Medlemsavgift inkasseras av den lokala föreningen genom Nordeas avdragsservice eller
på annat sätt som den lokala föreningen beslutar.
§5
AVSLUTANDE AV MEDLEMSSSKAP
Medlem, som önskar avsluta sitt medlemskap i föreningen, skall anmäla detta till den lokala
styrelsen.
Erlagd medlemsavgift återbetalas inte.
§6
ORGANISATION
Ordförandekonferensen är föreningens högsta beslutande organ.
Centralstyrelsen leder föreningens verksamhet och centrala förvaltning.
Lokala föreningar svarar för verksamhet och förvaltning inom sina geografiska områden.
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§7
ORDFÖRANDEKONFERENS
Mom. 1
Sammansättning
Ordförandekonferensen består av:
- Ordförandena från de lokala föreningarna.
Vid förhinder för ordförande utser lokalföreningen en ersättare. Anmälan om deltagande
lämnas till centralstyrelsen senast sex veckor före ordförandekonferensen.
- Centralstyrelsens ledamöter.
Inbjudna att närvara är föreningens revisorer och valberedning.
Mom.2
Sammanträden
Ordförandekonferens hålls varje år före utgången av april månad.
Centralstyrelsen sänder ut kallelse till ordförandekonferens senast tre veckor före mötet.
Kallelse åtföljs av förslag till dagordning med möteshandlingar.
Centralstyrelsen skall kalla till extra ordförandekonferens om minst hälften av ordförandena
skriftligen kräver detta.
Mom. 3
Rösträtt
Rösträtt har
- Lokalföreningarnas ordföranden eller utsedd ersättare.
- Centralstyrelsens ledamöter.
Mom. 4
Frågor för behandling
Ärenden som föreslås till behandling vid ordförandekonferensen skall ha kommit in till
centralstyrelsen för beredning senast sex veckor före mötet.
Vid ordinarie ordförandekonferens skall följande ärenden behandlas:
a) fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
b) fastställande av dagordning
c) val av ordförande för mötet
d) val av sekreterare för mötet
e) val av två rösträknare, tillika protokolljusterare, att jämte mötesordföranden justera
protokollet
f) fastställande av röstlängd
g) årsberättelser med ekonomiska redogörelser
h) revisionsberättelser
i) frågor om ansvarsfrihet för centralstyrelsen
j) av centralstyrelsen framlagda förslag
k) till centralstyrelsen inkomna ärenden för behandling
l) fastställande av verksamhetsplan
m) fastställande av föreningens budget och medlemsavgift
n) val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör
o) val av två övriga styrelseledamöter
p) val av två revisorer med ersättare
q) val av valberedning bestående av tre ledamöter.
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Mom. 5
Beslut
Centralstyrelsens ledamöter har inte rösträtt vid behandling av under mom. 4 g-i
nämnda ärenden.
Alla beslut fattas med enkel majoritet.
Framställs förslag om sluten omröstning, skall sådan äga rum i fråga om personval.
Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av mötesordföranden, om denne har
rösträtt. I övrigt avgör lottning beslutet. Vid val gäller dock aldrig mötesordförandens
mening som utslagsröst.
Mom. 6
Mandatperiod
Centralstyrelsens ledamöter och revisorer väljs för två år, förutom vi start av den nya
organisationen då valen sker med ett resp två år för varannan ledamot.
Ledamöterna i valberedningen väljs för två år.
Mom. 7
Valordning
Vid behandling av valfrågor skall följande valordning tillämpas:
- Varje föreningsmedlem äger rätt att till valberedningen föreslå kandidater för
förtroendeuppdrag i föreningen. Förslag skall lämnas skriftligen senast sex veckor
före representantskapet möte.
- Valberedningen föreslår därefter kandidater för val av centralstyrelse
och revisorer med ersättare.
- Valberedningens förslag, samt uppgifter om vilka kandidater som föreslagits, skall
tillsammans med övriga möteshandlingar skickas till ledamöterna i ordförandekonferensen.
Endast kandidat som föreslagits till valberedningen inom stadgeenlig tid, kan ställas
under proposition som motkandidat till valberedningens förslag.
§8
CENTRALSTYRELSEN
Mom. 1
Sammansättning
Centralstyrelsen består av
- ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör
- två övriga ledamöter
Mom. 2
Sammanträden
Centralstyrelsen sammanträder minst två gånger per år på kallelse av ordföranden.
Om minst fyra ledamöter gör framställning om extra sammanträde skall detta utlysas och
hållas inom tio dagar. Kallelse åtföljs av dagordning.
Mom. 3
Protokoll
Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras och justeras av ordförande och inom
styrelsen utsedd justerare.
Protokoll skickas till samtliga ledamöter, revisorer med ersättare, samt de lokala föreningarna.
Mom. 4
Beslut
Centralstyrelsen är beslutför, då minst fyra ledamöter är närvarande.
Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds
av ordföranden utom vid val, då lottning avgör styrelsens beslut.
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Mom. 5
Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
Centralstyrelsen skall till ordförandekonferensen avge verksamhetsberättelse med
reviderad resultat- och balansräkning för varje kalenderår.
§9
EKONOMISK FÖRVALTNING
Föreningens verksamhet omfattar kalenderår.
Föreningens firma tecknas av de personer som centralstyrelsen utser.
Det åligger kassören att lämna bokslutsrapport inför varje styrelsesammanträde.
Det åligger revisorerna att varje år revidera styrelsens förvaltning och räkenskaper
samt avge berättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet.
Om revisionsanmärkning föreligger skall lokalföreningarna och centralstyrelsen underrättas
av revisorerna.
Revisorerna skall ta del av räkenskapshandlingar och protokoll som hör till styrelsens
verksamhet.
Årsrevisionen och revisionsberättelsen skall vara klar senast den 15 mars.
§ 10
LOKALA FÖRENINGAR
För lokal verksamhet finns lokala föreningar.
Lokal förening antar stadgar för sin organisation och verksamhet inom ramen för
stadgarna för Posten Seniorerna.
Lokal förening erhåller för egen verksamhet anslag i enlighet med förslag av
ordförandekonferensen och beslut av centralstyrelsen.
En styrelse svarar för verksamheten i lokal förening på sätt som föreningsstadgar
och årsmöte föreskriver. Medlem betalar årsavgift till den lokala föreningen av Posten
Seniorerna som medlemmen tillhör. Varje lokal förening för eget medlemsregister.
Inrapportering av antalet betalande medlemmar per den 30 september sker till
centralstyrelsen senast den 15 oktober. Den lokala föreningen ansvarar för
medlemsrekrytering inom sitt geografiska område.
Lokal förening skall till centralstyrelsen senast den 15 mars insända följande
handlingar:
Årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelse, av vilken medlemsantalet per 31 december framgår,
resultat- och balansräkning,
revisionsberättelse,
uppgift om styrelse (styrelseuppdrag, namn, adress och telefonnummer) och
uppgift om lokalföreningens plusgiro-/bankgirokonto, då detta ändras.
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§ 11
STADGEÄNDRING
För beslut om ändring eller komplettering av dessa stadgar krävs minst ¾
majoritet av de vid ordförandekonferensens möte närvarande röstberättigade.
§ 12
FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Väcks förslag om föreningens upplösning, fordras för förslagets antagande,
att det vid två på varandra följande ordförandekonferenser behandlats och
biträtts av minst ¾ av samtliga röstberättigade mötesdeltagare. Av mötena
kan ett vara en extra ordförandekonferens.
Beslut om föreningens upplösning skall innefatta bestämmelser om vad som
skall ske med föreningens tillgångar.
Normalstadgar för ”Posten Seniorerna”
Antagna vid årsmötet i Uppsala 1995-04-19
Reviderade vid representantskapsmöten i Tällberg
2001-04-22, 2003-04-26, 2005-04-23, 2009-04-22.
På Birka Cruises 2015-04-22 och 2019-04-25
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