
                                                           
 

 

Stadgar för Stockholms Skolors Veteranförening 

antagna vid årsmötet 2018 

Ersätter stadgar senast ändrade vid årsmötet 2017 
Organisationsnummer 802012-0773 

 

§ 1  Ändamål 
Stockholms Skolors Veteranförening har till ändamål att berika medlemmarnas vardag genom att 

samla dem till sammankomster, studiebesök och utfärder. Föreningen vill också verka för att minska 

isoleringen för äldre och ensamma medlemmar.  
 

§ 2  Medlemmar 

Medlem i veteranföreningen kan envar bli som avgått med pension från sin tjänst vid Stockholms 

skolor eller annan pensionär med anknytning till skolans verksamhet.  
 

§ 3  Medlemsavgift 

Medlemmarna har att erlägga av årsmötet fastställd årsavgift. 
 

§ 4           Styrelse 
         Veteranföreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande samt 8-12 ordinarie 

         ledamöter som väljs av årsmötet. Ordföranden väljs för ett år. Ledamöterna väljs för en tid av två år, 

         omväxlande hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vid varje årsmöte. Om helt ny styrelse 

         väljs på årsmöte skall mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år. Vid 

         val av styrelse bör tillses att olika personalkategorier så långt som möjligt blir representerade. 

         Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Protokoll skall föras över 

                föreningens och styrelsens sammanträden. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ordinarie 

         ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 

§ 5 Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår. 
 

§ 6 Årsmöte 
Årsmöte äger rum senast under april månad. Kallelse med dagordning skall utsändas senast 14 dagar 

före årsmötet. Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.  

 

Vid årsmötet skall förekomma: 
 

   1.  Val av ordförande att leda    5.  Beslut om ansvarsfrihet 

         årsmötesförhandlingar    6.  Val av styrelseordförande 

   2.  Val av sekreterare för årsmötet   7.  Val av övriga styrelseledamöter 

   3.  Val av två justerare, tillika röst-   8.  Val av revisorer 

        räknare, att jämte ordföranden   9.  Val av valberedning 

        justera årsmötets protokoll  10.  Fastställande av årsavgift 

   4.  Föredragande av styrelsens  11.  Övriga frågor 

        verksamhetsberättelse och 

        revisorernas berättelse 
 

§ 7 Revision 
För granskning av veteranföreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning svarar 1 revisor och l 

suppleant valda för ett år. Räkenskaperna skall efter styrelsens godkännande överlämnas till 

revisorerna före februari månads utgång. 
 

§ 8 Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar fordras enkel majoritet av vid årsmötet närvarande medlemmar. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst. 


