
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 

VETERANFÖRENINGEN VIKINGARNA   

 

STADGAR 
Antagna vid årsmötet det 12 mars 2014 

 

§ 1 FÖRENINGENS NAMN 

Föreningens namn är Stockholms läns landstings veteranförening Vikingarna med 

organisationsnummer 802017-6296. 

Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden. 

 

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 

Föreningen har till uppgift att ordna föreläsningar, utflykter och andra sammankomster för pensionärer 

som tidigare arbetat i Stockholms läns landsting.  

 

§ 3 MEDLEMSKAP 

Den som fyllt 60 år eller pensionerats tidigare från landstinget kan bli medlem i föreningen.   

 

Personer som inte pensionerats från Stockholms läns landsting kan undantagsvis ges medlemskap i 

föreningen. Styrelsen beslutar om medlemskap för dessa. Medlemskap gäller i och med att avgiften är 

erlagd. 

 

§ 4 MEDLEMSAVGIFTER 

Medlemsavgiftens storlek fastställs för ett år i taget vid föreningens årsmöte. Medlem som inte erlagt 

årsavgiften senast den 28 februari innevarande verksamhetsår avregistreras. Vid inträde efter den 30 

september gäller avgiften även för det kommande året. 

 

§ 5    STYRELSE 

Styrelsen består av ordförande och sju övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, 

sekreterare, kassör och övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.  

Avgår ledamot under perioden ersätts denne vid nästa årsmöte om styrelsen finner detta tillräckligt. 

 

§ 6  STYRELSENS UPPGIFTER 

Styrelsen företräder föreningen enligt § 2 samt bevakar dess intressen och handhar dess 

angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. 

Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter 

och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.  

Styrelsen ska föra register över föreningens medlemmar. 

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger under kalenderåret. 

 

Styrelsen är beslutsför då minst fem personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. 

Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. 

Beslutsprotokoll ska föras. 

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. 

 

§ 7  RÄKENSKAPER 

Föreningens räkenskaper ska omfatta ett kalenderår.  

 

§ 8  REVISORER 

Redogörelse över räkenskaperna ska jämte tillhörande handlingar samt av styrelsen avgiven 

förvaltningsberättelse för det förflutna verksamhetsåret före den 15 nästkommande februari månad 

överlämnas till revisorerna. Dessa ska senast den första mars avge skriftlig berättelse över 

granskningen, vari ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkes. 

 



§ 9  ÅRSMÖTE 

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före mars månads 

utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.  

Skriftlig kallelse ska skickas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte. 

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. 

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2.  Fastställande av röstlängd för mötet. 

3.  Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5.  Fastställande av dagordning.  

6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret 

7.  Revisionsberättelsen för verksamhetsåret. 

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9.  Fastställande av medlemsavgift. 

10. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år. 

11. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år.   

12. Val av två revisorer, varav en sammankallande, för en tid av ett år. 

13. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande för en tid av ett år. 

14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 

15. Övriga frågor. 

 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om 

detta inte funnits med i kallelsen till mötet. 

 

§ 10 EXTRA ÅRSMÖTE 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av 

föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå 

det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de 

ärenden som angivits i kallelse behandlas. 

 

Skriftlig kallelse skickas till alla medlemmar senast 14 dagar före extra årsmöte. 

 

§ 11  MOTIONER  

Motioner skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast den 15 januari. 

 

§ 12 STADGEÄNDRING 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.  

Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen 

 

§ 13 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 

Upplösning av föreningen ska beslutas av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om 

föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till forskningsverksamhet inom 

äldrevården som stöds av Stockholms läns landsting. 
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