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STADGAR	
Stadgar	för	den	ideella	föreningen	Äldrekontakt,	802443-2364,	(nedan	kallad	”Föreningen”),	

antagna	vid	föreningsstämma	(ordinarie	årsmöte)	den	22	maj	2018.	
	

	

§1	 Firma	

	 Föreningens	firma	är	Äldrekontakt.	

§2	 Ändamål	och	inriktning	

Äldrekontakt	är	en	partipolitiskt	och	religiöst	obunden	ideell	förening	som	drivs	
utan	 vinstintresse.	 Föreningens	 ändamål	 är	 att	 på	 olika	 sätt	 främja	 hälsa	 och	
välbefinnande	 hos	 äldre	 människor.	 Särskilt	 hos	 äldre	 som	 befinner	 sig	 i	 en	
psykiskt,	fysiskt,	socialt	och/eller	ekonomiskt	utsatt	situation.		

§3	 Verksamhet		

Föreningen	 ska	 uppfylla	 sitt	 ändamål	 genom	 att	 undersöka	 äldre	 människors	
behov	och	arbeta	fram	arbetsmetoder	och	enskilda	insatser	som	Föreningen	kan	
genomföra	för	att	främja	äldres	hälsa	och	välbefinnande.	Äldre	människors	behov	
och	 erfarenheter	 står	 i	 centrum	 för	 Föreningens	 organisation	 och	 vägleder	
inriktningen	på	och	utformningen	av	det	arbete	som	bedrivs	inom	Föreningen.	

Verksamheten	finansieras	genom	gåvor,	stipendier,	bidrag	och	sponsring.	

Föreningens	ambition	är	att	Föreningens	verksamhet	ska	bli	rikstäckande.		

En	stor	del	av	Föreningens	verksamhet	utgörs	av	ideellt	arbete.	

§4	 Säte	

	 Föreningen	har	sitt	säte	i	Stockholm	

§5	 Sammansättning	

Föreningen	 består	 av	 de	 fysiska	 personer	 som	 upptagits	 i	 Föreningen	 som	
Ordinarie	Medlemmar	eller	Hedersmedlemmar.	
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§6	 Beslutande	organ	

Föreningens	 beslutande	 organ	 är	 föreningsstämman,	 vilken	 kan	 sammanträda	
vid	ordinarie	årsmöte	(§11)	eller	vid	extra	årsmöte	(§12)	och	styrelsen	(§13).	

§7	 Medlemskap	och	medlemsavgifter	

Föreningen	har	en	öppen	medlemsantagning.	Det	innebär	att	den	som	verkar	för	
Föreningens	ändamål	och	som	förbinder	sig	att	följa	dess	stadgar	kan	bli	medlem	
i	Föreningen.	Medlemskap	delas	in	i	de	två	kategorierna	Ordinarie	Medlem	och	
Hedersmedlem.		

Ansökan	om	att	bli	Ordinarie	Medlem	ska	ske	hos	Föreningen.	Beslutanderätten	
kring	 medlemskap	 i	 Föreningen	 ligger	 under	 verksamhetschefens	 ansvar.		
Ansökan	 om	medlemskap	 får	 avslås	 om	 det	 kan	 antas	 att	 sökanden	 inte	 delar	
Föreningens	 ändamål	 och	 intressen.	 En	 sökande	 som	 har	 blivit	 nekad	
medlemskap,	 kan	 begära	 att	 få	 avslagsbeslutet	 överprövat	 hos	 Föreningens	
styrelse.	Ärendet	kommer	då	att	tas	upp	på	nästkommande	styrelsemöte.		

Ordinarie	 Medlem	 ska	 betala	 den	 medlemsavgift	 som	 årligen	 fastställs	 av	
ordinarie	årsmöte.		

Hedersmedlemskap	 tilldelas	 av	 Föreningens	 verksamhetschef	 utan	 särskild	
ansökan.	Hedersmedlem	blir	 den	 volontär	 eller	 gäst	 som	 är	 aktiv	 i	 Föreningen	
under	innevarande	år.	Hedersmedlem	betalar	inte	någon	medlemsavgift.		

Medlemskap	 i	Föreningen	 löper,	om	det	 inte	upphör	 i	 förtid,	under	kalenderår,	
dvs	från	januari	till	december	varje	år		innan	det	behöver	förnyas.	Förnyelse	sker,	
för	 Ordinarie	 Medlem,	 genom	 betalning	 av	 medlemsavgift	 och	 för	
Hedersmedlem	 genom	 att	 verksamhetschefen	 tilldelar	 förnyat	 medlemskap.	
Redan	betalda	medlemsavgifter	återbetalas	inte	när	medlemskap	upphör.		

§8	 Utträde	

En	 medlem	 som	 snarast	 önskar	 utträda	 ur	 Föreningen	 ska	 meddela	
verksamhetschefen	detta	skriftligen.	Utträdet	gäller	omedelbart	när	det	kommit	
till	verksamhetsansvariges	kännedom.		

En	 Ordinarie	 Medlem	 som	 inte	 förnyar	 sitt	 medlemskap	 genom	 att	 betala	 in	
medlemsavgift	 i	 januari	 varje	 år	 avslutar	 genom	 den	 uteblivna	 betalningen	 sitt	
medlemskap	 automatiskt	men	 kan	 aktivera	 detta,	 utan	 ny	 formell	 ansökan	 till	
verksamhetschefen,	genom	betalning	av	medlemsavgiften.	

	



	

	

	 Stadgar	–	Äldrekontakt	 S i d a 	|	3	(7)	

§9	 Uteslutning	

Uteslutning	ur	Föreningen	kan	ske	om	en	medlem,	trots	påminnelse,	underlåter	
att	 följa	 vad	 som	 föreskrivs	 i	 Föreningens	 stadgar	 eller	 i	 övrigt	 inte	 delar	
Föreningens	 ändamål	 och	 intressen.	 Beslut	 om	 uteslutning	 tas	 av	
verksamhetschefen.	Medlem	som	har	blivit	utesluten	ur	Föreningen	kan	begära	
att	uteslutningsbeslutet	överprövas	av	Föreningens	styrelse.		Ärendet	kommer	då	
att	tas	upp	på	nästkommande	styrelsemöte.	

§10	 Föreningsstämma	

Föreningsstämman	är	Föreningens	högsta	beslutande	organ.	Föreningsstämman	
sammanträder	vid	ordinarie	årsmöte	eller	extra	årsmöte.	

Vid	föreningsstämma	har	medlem	följande	antal	röster:		

- Ordinarie	Medlem:	10	röster	

- Hedersmedlem:	1	röst	

En	medlem	som	inte	har	anmält	sig	 till	 föreningsstämma	i	 föreskriven	tid,	eller	
som	 inte	 fullgjort	 sina	 förpliktelser	 gentemot	 Föreningen,	 saknar	 rösträtt	 vid	
föreningsstämman.	 Ordinarie	 Medlem	 måste	 ha	 betalat	 sin	 medlemsavgift	 till	
Föreningen	 för	 innevarande	 år	 senast	 den	 31	 mars	 för	 att	 ha	 rösträtt	 vid	
föreningsstämma.	För	föreningsstämma	som	hålls	tidigare	än	den	31	mars	måste	
avgiften	 ha	 betalats	 senast	 en	 vecka	 före	 föreningsstämman	 för	 att	 rösträtt	 ska	
föreligga.	

Medlem	kan	inte	utse	ombud	att	företräda/rösta	för	denne	vid	föreningsstämma.	
Röstning	genom	fullmakt	är	således	inte	möjlig.	

Föreningsstämmans	beslut	utgörs,	i	den	mån	annat	inte	föreskrivs	i	stadgarna,	av	
den	mening	 som	 har	 fått	mer	 än	 hälften	 av	 de	 vid	 föreningsstämman	 avgivna	
rösterna.	Vid	 lika	röstetal	utgörs	 föreningsstämmans	beslut	av	den	mening	som	
företräds	av	Föreningens	ordförande.	Vid	val	anses	den	vara	vald	som	har	fått	de	
flesta	 rösterna.	 Vid	 lika	 röstetal	 avgörs	 valet	 genom	 lottdragning.	Nedlagd	 röst	
räknas	som	ej	närvarande/ej	avlagd	och	 ingår	 således	ej	 i	 rösträkning.	Röstning	
sker	öppet.	
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§11	 Föreningsstämmans	ordinarie	årsmöte		

Föreningsstämman	 ska	 sammanträda	 vid	 ordinarie	 årsmöte	 senast	 den	 31	 maj	
varje	år.	Styrelsen	beslutar	om	tid	och	plats.	För	att	vara	behörigt	måste	kallelse	
till	 det	 ordinarie	 årsmötet	 ske	 senast	 14	 dagar	 före	 tidpunkten	 för	 årsmötet.	
Kallelse	 sker	 genom	 publicering	 på	 Föreningens	 hemsida.	 Medlem	 ska	 göra	
anmälan	 om	 deltagande	 vid	 årsmötet	 till	 Föreningen	 senast	 7	 dagar	 före	
årsmötet.	 Årsmötet	 är	 beslutsmässigt	 om	 kallelse	 till	 årsmötet	 skett	 enligt	
stadgarna.	

Följande	ärenden	ska	alltid	behandlas	på	ordinarie	årsmöte:	

− Upprop	och	fastställande	av	röstlängd	för	mötet.	
− Fråga	om	mötet	utlysts	på	behörigt	sätt.	
− Fastställande	av	mötets	dagordning.	
− Val	av	mötets	ordförande	och	sekreterare.	
− Val	av	två	justerare	av	mötesprotokollet,	tillika	rösträknare.	
− Styrelsens	 årsredovisning	 för	 det	 gångna	 året	 (verksamhetsberättelse	

samt	balans-	och	resultaträkning).	
− Revisorns	berättelse.	
− Fråga	om	ansvarsfrihet	för	styrelsen.	
− Fastställande	 av	 antal	 ordinarie	 ledamöter	 och	 antal	 suppleanter	 i	

styrelsen	under	kommande	år.	
− Val	av	styrelsemedlemmar	för	tiden	till	nästa	ordinarie	årsmöte.		
− Val	av	ordförande	för	tiden	till	nästa	ordinarie	årsmöte.	
− Val	av	en	revisor	för	tiden	till	nästa	ordinarie	årsmöte.	
− Verksamhetsplan	för	tiden	fram	till	31	december	nästkommande	år.	
− Fastställande	av	medlemsavgift.	
− Behandling	 av	 förslag	 som	 styrelsen	 framlagt	 till	 årsmötet	

(propositioner).	
− Behandling	 av	 förslag	 från	 medlemmar	 (motioner)	 som	 framlagts	 till	

årsmötet	i	enlighet	med	den	fastställda	ordningen	i	§	15.	
− Övriga	frågor	som	är	anmälda	i	sådan	tid	att	de	har	tagits	upp	i	kallelsen	

till	föreningsstämman.	
− Mötets	avslutande.	

§12	 Föreningsstämmans	extra	årsmöte	

Om	styrelsen	anser	det	vara	nödvändigt,	 eller	om	revisor	eller	minst	hälften	av	
medlemmarna	 så	 begär,	 ska	 styrelsen	 kalla	 till	 extra	 årsmöte.	 För	 att	 det	 extra	
årsmötet	ska	vara	behörigt	måste	kallelse	ske	minst	14	dagar	före	tidpunkten	för	
mötet.	För	kallelse,	anmälan	och	rösträtt	vid	extra	årsmöte	gäller	i	övrigt	samma	
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regler	som	för	ordinarie	årsmöte	(se	§§	10	och	11).	Endast	ärenden	som	tagits	upp	
i	kallelsen	kan	behandlas	vid	ett	extra	årsmöte.	

§13	 Styrelse	

Styrelsen	är	Föreningens	högsta	beslutande	organ	när	föreningsstämman	inte	är	
samlad.		

Styrelsen	 väljs	 årligen	 på	 ordinarie	 årsmöte.	 Styrelse	 eller	 enskilda	
styrelsemedlemmar	kan	även	väljas	på	extra	årsmöte.	Styrelsens	ordförande	väljs	
på	föreningsstämma	(ordinarie	eller	extra).	

Styrelsen	består	av	en	ordförande	och	de	ytterligare	 ledamöter	och	suppleanter	
som	valts	av	föreningsstämma,	och	utser	vice	ordförande,	sekreterare,	kassör	och	
andra	funktionärer,	såsom	exempelvis	verksamhetschef,	som	styrelsen	anser	vara	
nödvändiga	för	Föreningens	verksamhet.		

Vid	förfall	för	ledamot	inträder	suppleant. Avgår	ledamot	före	mandattidens	
utgång	inträder	suppleant	i	dennes	ställe	för	tiden	t	o	m	nästa	ordinarie	årsmöte	
om	inte	extra	årsmöte	sammankallas	för	nyval	av	ledamot.		

Endast	den	som	är	Ordinarie	Medlem	i	Föreningen	kan	väljas	som	
styrelsemedlem.	

§14	 Styrelsens	arbete	

Föreningens	verksamhet	och	löpande	förvaltning	leds	av	styrelsen.	Styrelsen	ska	
upprätta	en	arbetsordning	för	styrelsearbetet.	

Styrelsen	sammanträder	på	kallelse	av	ordföranden	eller	på	begäran	av	minst	två	
ledamöter.	Kallelse	till	styrelsemöte	ska	skickas	till	styrelsen	minst	sju	dagar	före	
tidpunkten	 för	 sammanträdet.	 Styrelsesammanträden	 kan	 hållas	 via	 telefon,	
videolänk	eller	med	hjälp	av	annan	teknisk	lösning.		

Styrelsen	är	beslutför	då,	efter	vederbörlig	kallelse,	mer	än	hälften	av	de	ordinarie	
ledamöterna	 är	 närvarande	 vid	 styrelsemötet.	 Som	 styrelsens	 beslut	 gäller	 den	
mening	som	företräds	av	mer	än	hälften	av	de	närvarande	styrelsemedlemmarna	
med	rösträtt.	Vid	 lika	röstetal	gäller	den	mening	som	företräds	av	ordföranden.	
Nedlagd	 röst	 räknas	 som	 ej	 närvarande/ej	 avlagd	 och	 ingår	 således	 ej	 i	
rösträkning.	Röstning	sker	öppet.	

Ledamöter	 får	 inte	 rösta	 genom	 fullmakt.	 Om	 en	 ordinarie	 ledamot	 inte	 kan	
närvara	vid	styrelsemöte	ersätter	suppleanter	 i	 turordning	efter	den	tid	de	varit	
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medlemmar	 i	 styrelsen.	 Suppleant	 har	 endast	 rösträtt	 då	 denne	 har	 trätt	 i	
ledamots	ställe.	

Beslutanderätten	i	enskilda	ärenden	eller	i	vissa	grupper	av	ärenden	får	styrelsen	
överlåta	 till	 sektion,	 utskott	 eller	 annat	 organ	 eller	 till	 enskild	 medlem	 eller	
anställd.	 Den	 som	 fattat	 beslut	 med	 stöd	 av	 bemyndigande	 från	 styrelsen	 ska	
fortlöpande	underrätta	styrelsen	om	detta.	

Föreningens	 firma	 ska	 tecknas	 av	 styrelsen	 och/eller	 av	 den/de	 som	 styrelsen	
utser	att	teckna	Föreningens	firma.		

§15	 Förslag	till	ärenden	att	behandla	på	ordinarie	årsmöte	(motioner)	

Alla	 medlemmar	 som	 har	 fullgjort	 sina	 skyldigheter	 gentemot	 Föreningen	 har	
rätt	 att	 framlägga	 förslag	 till	 det	 ordinarie	 årsmötet.	 Styrelsen	 ska	 överlämna	
inkomna	motioner	med	 eget	 yttrande	 till	 årsmötet.	Motioner	 ska	ha	 inkommit	
senast	30	dagar	före	årsmötet.	

§16	 Verksamhets-	och	räkenskapsår	

Föreningens	verksamhets-	och	räkenskapsår	löper	1	januari	till	31	december.		

§17	 Revisor	och	revision	

Föreningens	förvaltning	och	räkenskaper	ska	revideras	årligen	av	en	revisor	och	
årlig	revisionsberättelse	ska	presenteras	på	årsmötet.	

§18	 Stadgeändring	

Förslag	 till	 ändring	 av	 dessa	 stadgar	 får,	 utöver	 av	 Föreningens	 styrelse,	
skriftligen	 framläggas	 av	 medlem.	 Ett	 sådant	 förslag	 från	 medlem	 ska	 ha	
inkommit	 senast	 45	 dagar	 före	 ordinarie	 årsmöte.	 Förslaget	 ska	 överlämnas	 till	
årsmötet	av	Föreningens	styrelse	med	eget	yttrande.		

För	 stadgeändring	 krävs	 antingen	 a)	 beslut	 av	 två	 på	 varandra	 följande	
föreningsstämmor,	varav	minst	en	ska	vara	ett	ordinarie	årsmöte,	eller	b)	beslut	
med	minst	2/3	majoritet	av	antalet	angivna	röster	vid	ett	ordinarie	årsmöte.	

För	ändring	av	§	20	i	stadgarna	krävs	dock	att	samtliga	Föreningens	medlemmar	
röstar	för	en	ändring	vid	ett	ordinarie	eller	extra	årsmöte.		
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§19	 Stadgetolkning	

Uppstår	tvekan	kring	tolkningen	av	dessa	stadgar	eller	om	fall	förekommer	som	
ej	 förutsetts	 i	 stadgarna,	 hänskjuts	 frågan	 till	 ordinarie	 årsmöte	 eller	 avgörs	 i	
trängande	fall	av	styrelsen.		

Tvist	om	tillämpning	av	stadgarna	skall	avgöras	i	enlighet	med	vad	som	anges	i			
§	21.		
	

§20	 Föreningens	upplösning	

Föreningen	kan	upplösas	om	medlemmar	representerande	minst	2/3	majoritet	av	
rösterna	beslutat	så	vid	två	på	varandra	följande	föreningsstämmor,	där	minst	en	
av	dessa	är	ordinarie	årsmöte.	

Vid	 upplösning	 ska	 Föreningens	 skulder	 betalas.	 Därefter	 ska	 Föreningens	
tillgångar	 användas	 till	 verksamhet	 i	 enlighet	 med	 Föreningens	 ändamål.	 Hur	
detta	ska	ske	beslutas	på	det	sista	årsmötet.	

§21	 Skiljeklausul	

Om	 tvist	 uppstår	 mellan	 medlem	 och	 Föreningen	 ska	 talan	 lösas	 enligt	
Stockholms	 Handelskammares	 Skiljedomsinstituts	 regler	 för	 förenklat	
skiljeförfarande.	 Dock	 skall	 följande	 gälla	 rörande	 kostnaderna	 för	
skiljeförfarandet.	 Vardera	 parten	 svarar	 för	 egna	 kostnader	 liksom	 för	
kostnaderna	 för	 den	 skiljeman	 man	 utsett.	 Ordförandens	 kostnader,	 inklusive	
kostnaderna	för	eventuell	sekreterare,	delas	lika	mellan	parterna.	
	

************************	
	

	


