STADGAR
för föreningen
VATTENFALLS VETERANER I ÖSTHAMMAR
§ 1. Syfte och målsättning.
Föreningens syfte är att bibehålla medlemmarnas kontakt med tidigare yrkesverksamhet, att
främja samhörigheten med tidigare arbetskamrater liksom att bevara identiteten med företaget
såväl som Vattenfallskoncernen.
Medel för att uppnå detta syfte kan vara sammankomster, studiebesök, föredrag,
underhållning, fysiska aktiviteter och andra arrangemang liksom en fortsatt kommunikation
med det tidigare företaget.
Föreningen skall inte aktivt driva eller ta ställning i samhällsfrågor som rör politik, religion
eller livsstil. Däremot kan föreningen ta ställning och yttra sig i sakfrågor där särskild
yrkesmässig kompetens och erfarenhet finns bland medlemmarna.
§ 2. Medlemskap.
Medlemskap i föreningen beviljas person med erfarenhet från anställning inom Vattenfallskoncernen.
Medlemskap erhålls sedan gällande årsavgift erlagts.
Föreningens styrelse kan bevilja medlemskap för anhörig make/maka/sambo.
§ 3. Avgifter.
Varje medlem erlägger årsavgift som beslutats av årsmötet.
Pg-nummer och senaste betaldatum framgår av årsmötesprotokollet.
Föreningens medel skall användas för syften i enlighet med föreningens målsättning.
Föreningen äger rätt att ta emot bidrag och donationer.
§ 4. Uteslutning av medlem.
Medlem som trots en påminnelse inte betalt årsavgift eller på något sätt skadat föreningens
anseende kan uteslutas ur föreningen.
§ 5. Föreningens styrelse.
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som väljes av årsmötet.
Styrelsemedlemmarna väljs för en tid av två år och skall bestå av sex ledamöter.
Ledamöterna är ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare och en
ordinarie styrelseledamot.
För att inte hela styrelsen skall avgå samtidigt skall halva styrelsen väljas med ett års
förskjutning. Mandattiden skall vara två år.
Styrelsen kan adjungera andra personer när behov föreligger.
§ 6. Aktivitetsgrupp.
Styrelsen kan på förslag av klubbmästaren utse lämpliga deltagare i en särskild grupp för
planering och genomförande av medlemsaktiviteter.
§ 7. Ekonomi.
Föreningen rapporterar till Vattenfall varifrån anslag begärs för föreningens verksamhet.
Föreningens verksamhet bekostas därutöver av medlemsavgifterna samt särskilda
deltagaravgifter vid vissa aktiviteter.
Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 8. Räkenskaper.
Under kalenderåret skall fullständiga räkenskaper föras vilka avslutas per 31 december.
Räkenskaperna skall vid årets utgång överlämnas till revisorerna för granskning.
För denna granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på årsmötet
två revisorer och en suppleant för dem.
§ 9. Årsmötet.
Föreningen skall sammanträda årligen under januari månad efter avslutat verksamhetsår.
Kallelse till årsmötet skall ske minst två veckor innan mötet genom skriftlig kallelse eller via
mail.
Beslut på årsmötet sker med enkel majoritet med undantag för frågor rörande stadgar.
Röstning sker genom personlig närvaro.
Medlem som önskar visst ärende behandlat på årsmötet skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen senast en månad innan årsmötet.
Dagordning vid föreningens årsmöte:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän.
3. Fråga om kallelse till mötet skett på behörigt sätt.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
5. Ekonomisk redovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
9. Fastställande av årsavgiften.
10. Val av styrelse och en ordinarie styrelseledamot.
11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
12. Val av aktivitetsgrupp på förslag från klubbmästaren till styrelsen.
13. Val av tre personer till valberedning varav en är sammankallande.
14. Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor.
15. Övriga frågor.
§ 10. Extra årsmöte.
Styrelsen kan vid behov kalla till extra årsmöte.
Vid sådant årsmöte får inte förekomma andra ärenden än som angivits i kallelsen.
§ 11. Ändring av stadgar.
För ändring av dessa stadgar fordras två tredjedelars majoritet av avgivna röster vid två
årsmöten med minst två månaders mellanrum.
§ 12. Förenings upplösning.
Föreningen kan upplösas om vid två årsmöten med minst sex månaders mellanrum och minst
tre fjärdedelar av avgivna röster yrkar på upplösning.
Samtidigt skall fastställas hur man skall förfara med föreningens tillgångar.
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