
Stadgar för Borgå svenska pensionärsförening r.f. 
 
1§ 
Föreningens namn är Borgå svenska pensionärsförening r.f. och dess hemort  
Borgå stad. 
 
2§ 
Föreningens uppgift är att främja sina medlemmars ekonomiska och kulturella 
trivsel och intressen. 
 
3§ 
Sin uppgift förverkligar föreningen genom att 
- bedriva informationsverksamhet bland sina medlemmar beträffande pensioner, 
skattelindringar och förmåner som beviljas pensionärer av stat, kommun, 
organisationer eller bolag, 
 
- stöda redan förekommande verksamhet för pensionärer samt anordna kurser, 
föredragstillfällen, filmförevisningar, exkursioner, teaterbesök, gruppresor för 
medlemmar, informationstillfällen och möteskvällar, 
 
- verka som medlem av Svenska pensionärsförbundet r.f. 
 
4§  
Till föreningen kan ansluta sig finsk medborgare som uppnått pensionsålder eller som 
inte ännu uppnått pensionsålder men åtnjuter pension. Rättsliga samfund och 
personer som inte åtnjuter pension kan ansluta sig till föreningen som understödande 
medlemmar. 
 
Föreningsmöte kan till hedersordförande eller hedersmedlem kalla person som gjort 
sig särskilt förtjänt i arbetet för föreningen. 
 
Medlemmarna, förutom hedersmedlemmar och hedersordförande, betalar en 
medlemsavgift vars storlek fastställs på höstmötet. Styrelsen kan besluta om 
sänkande av medlemsavgift eller befriande från skyldighet att erlägga medlemsavgift 
till följd av sjukdom, hög ålder eller annan motsvarande orsak. 
 
5§  
Föreningen är partipolitiskt obunden och religiöst neutral. 
Föreningens officiella språk är svenska. 
 
6§ 
Föreningens styrelse består av ordförande och sex (6) medlemmar jämt två (2) 
suppleanter. 



Ordförande väljs för ett (1) år, övriga styrelsemedlemmar för två (2) år. Av de 
sistnämnda är hälften årligen i tur att avgå. Första gången fastställs mandattiden 
genom lottning. Ordförande och andra styrelsemedlemmar väljs av höstmötet. 
 
Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och inom eller utom sig sekreterare, 
kassör och andra funktionärer. Om en styrelsemedlem avgår under sin mandatttid, 
kan ett ordinarie eller extraordinarie föreningsmöte förrätta kompletteringsval för den 
återstående mandattiden. 
 
Styrelsen är beslutför då ordförande eller vice ordförande jämte tre (3) 
styrelsemedlemmar är närvarande. 
 
7§ 
Föreningens namn tecknas av ordförande eller vice ordförande jämte antingen 
sekreterare eller kassör. 
 
8§ 
Föreningen kallas till höstmöte inom november månad och till vårmöte senast inom 
mars månad genom annons införd i på orten utkommande svenskspråkig tidning , 
senast sju (7) dagar före mötet, mötesdagen icke medräknad. Föredragningslistan bör 
godkännas vid såväl höst- som vårmötet. 
 
På höstmötet ankommer att 
 
- konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat, 
- välja ordförande och sekreterare för mötet, 
- välja två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare, 
- välja ordförande för föreningens styrelse, 
- välja övriga styrelsemedlemmar och suppleanter för de i tur avgående, 
- utse en (1) verksamhetsgranskare och en (1) suppleant för denna, 
- fastställa budgeten för följande år, 
- godkänna verksamhetsplanen för följande år, 
- fastställa medlemsavgiften för följande år, 
- behandla eventuella övriga ärenden. 
 
På vårmötet ankommer att 
 
- konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat, 
- välja ordförande och sekreterare för mötet, 
- välja två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare, 
- behandla styrelsens årsberättelse och bokslut samt verksamhetsgranskarens     
utlåtande,  
- besluta om fastställandet av bokslutet och bevilja ansvarsfrihet för styrelsen, 
- behandla eventuella övriga ärenden. 
 



9§ 
Ett ärende som en enskild medlem eller ett anslutet samfund önskar uppta till 
behandling på föreningsmöte bör skriftligen anmälas till ordföranden senast två (2) 
veckor före mötet. 
 
10§ 
Föreningens räkenskapsperiod är ett (1) kalenderår. Bokslutet samt styrelsens 
årsberättelse skall senast fyra (4) veckor före vårmötet föreläggas 
verksamhetsgranskaren för granskning. Verksamhetsgranskaren skall senast två (2) 
veckor före vårmötet inlämna sin berättelse till styrelsen. 
 
11§ 
Vid föreningens möten har varje medlem en (1) röst. 
 
12§ 
Föreningen kan i sitt namn förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt kära och 
svara. Föreningen har rätt att motta donationer. 
 
13§ 
Ordförande sammankallar styrelsen till möte på lämpligt sätt minst sju (7) dagar före 
mötet. Styrelsen bör sammankallas till styrelsemöte om minst tre (3) 
styrelsemedlemmar så önskar. Föreningen sammankallas till extraordinarie möte 
genom annons införd i på orten utkommande svenskspråkig tidning en vecka före 
mötet. 
 
14§ 
Ändring i dessa stadgar kan göras genom beslut fattat på föreningsmöte. Av en 
enskild medlem framställt förslag om stadgeändring bör skriftligen inlämnas till 
styrelsen senast två (2) veckor före mötet. Styrelsen kan på möte som hålls två (2) 
veckor före föreningsmötet själv väcka förslag om stadgeändring som behandlas på 
föreningsmötet. 
 
15§ 
Föreningen kan upplösas genom beslut fattat på ordinarie föreningsmöte. För att 
beslutet skall vara lagligt erfordras tre fjärdedels (3/4) majoritet av alla avgivna 
röster. Beslutet bör underställas ett följande möte, som skall hållas inom två (2)   
veckor efter föreningsmötet. För ett giltigt beslut erfordras även på detta möte tre 
fjärdedels (3/4) röstmajoritet av alla de avgivna rösterna. 
 
16§ 
Eventuell egendom tillfaller efter upplösning förening, stiftelse eller annan juridisk 
person som främjar pensionärers intressen och har sin hemort i Borgå stad. 
 
17§ 
Erhållna medlemsrättigheter bevaras.  


