Stadgar för SeniorNet Huddinge
§ 1 Namn
Föreningens namn är SeniorNet Huddinge. Föreningens styrelse har sitt säte i Huddinge.
§ 2 Ändamål
SeniorNet Huddinge är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att främja seniorers
användning av de möjligheter som informationstekniken (IT) ger till information och kommunikation.
SeniorNet Huddinge är en lokal förening som är ansluten till riksföreningen SeniorNet Sweden.
Föreningen är ideologiskt och partipolitiskt obunden.
§ 3 Verksamhet
SeniorNet Huddinge skall inom IT-området arbeta i SeniorNet Swedens anda. Föreningen skall därvid
bl.a. arbeta med att
• ge seniorer kontakt med IT och stimulera till ett brett deltagande i SeniorNet som en
möjlighet till att knyta nya kontakter seniorer emellan,
• utveckla IT-kunskapen hos seniorer så att de kan använda sig av IT och utnyttja
tjänster och andra aktiviteter som är baserade på IT,
• anordna en webbplats för att lämna information om föreningens verksamhet samt
• söka samverkan med liknande intresseorganisationer.
§ 4 Medlemskap
Medlem i föreningen blir den som anmält sig som medlem i SeniorNet Sweden och betalt gällande
årsavgift. Medlem som utträtt eller uteslutits från SeniorNet Sweden får inte längre vara medlem i
föreningen.
§ 5 Föreningsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Sådant möte kan sammankallas som årsmöte
eller föreningsmöte utöver årsmöte. Alla medlemmar äger rätt att närvara vid föreningsmöten och har
yttrande-, förslags- och rösträtt. Vid föreningsmöte skall föras protokoll som justeras av mötesordförande och två justeringsmän.
§ 6 Årsmöte
Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Kallelse till årsmöte skall publiceras på föreningens
webbplats samt skickas skriftligen till alla medlemmar minst två veckor före mötet, i första hand med
hjälp av e-post. Kallelse till årsmöte skall utöver angivande av datum och plats för mötet innehålla
förslag till dagordning, inkomna motioner med styrelsens yttranden över motionerna samt redogörelse
för ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för avgörande. Övrigt ärende på årsmöte skall ha
anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötet. Kopia av årsredovisning, årsmötesprotokoll och
verksamhetsberättelse skall efter årsmötet insändas till SeniorNet Sweden.

§ 7 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Beslut om årsmötet blivit behörigen sammankallat och fastställande av dagordning.
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
7. Föredragning av revisionsberättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om disposition av årets resultat.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Behandling av styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag.
11. Beslut om arvoden och andra ersättningar.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av ordförande för styrelsen för ett år.
14. Val av övriga styrelseledamöter för två år.
15. Val av eventuella suppleanter för två år.
16. Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år.
17. Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande.
18. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet.
19. Ärenden som väckts genom motion.
20. Övriga ärenden.
21. Årsmötets avslutande.
§ 8 Föreningsmöte utöver årsmöte
Föreningsmöte utöver årsmöte skall hållas på begäran av styrelsen eller då revisorn eller minst en
tredjedel av medlemmarna begär det. I en begäran om sådant möte skall anges de ärenden som mötet
föreslås behandla. Kallelse till föreningsmöte utöver årsmöte skall innehålla ärendelista och
kommentarer till ärendena. För mötet gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som sägs om årsmöte.
§ 9 Beslutsmässighet
Föreningsmöte är beslutmässigt med det antal medlemmar, som efter stadgeenlig kallelse deltar i
mötet. Varje medlem har en röst. Endast personligen närvarande medlem har rösträtt. Röstning sker
öppet. Vid val skall sluten omröstning ske, om så begärs. Beslut fattas med enkel majoritet. Om antalet
röster är lika, vinner den mening som biträds av ordföranden vid mötet utom vid val då lotten avgör.
För stadgeändring och föreningens upplösning gäller dock bestämmelserna i § 16 och 17.
§ 10 Motioner
Rätt att avge motion till årsmöte tillkommer medlem. Motion till årsmöte skall skriftligen och senast
före utgången av februari månad vara ingiven till styrelsen.
§ 11 Styrelse
Styrelsen är föreningens verkställande och mellan årsmötena högsta beslutande organ. Styrelsen består
av ordförande och lägst fyra och högst sex övriga av årsmötet valda ledamöter samt av årsmötet valda
suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
§ 12 Mandattid
Ordförande utses för ett år med möjlighet till omval. Styrelsens övriga ledamöter utses för en tid av
två år med möjlighet till omval och på sådant sätt att mandattiden utgår för hälften av dem vartannat

år och för den andra hälften mellanliggande år.

§ 13 Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder minst två gånger per år eller när minst tre av styrelsens ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde med styrelsen skall föras
protokoll som justeras av ordföranden.
§ 14 Räkenskaper och revision
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Styrelsen skall föra räkenskaper som,
vederbörligen avslutade, tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna före
februari månads utgång för granskning.
§ 15 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör, var för sig.
§ 16 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar görs genom beslut som fattas på ett årsmöte med två tredjedels
majoritet eller genom beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten,
varav ett skall vara årsmöte. Kopia av ändrade stadgar skall insändas till SeniorNet Sweden.
§ 17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett
skall vara årsmöte, med minst sex månaders mellanrum. Beslut om upplösning måste fattas
med minst tre fjärdedels majoritet av närvarande medlemmar vid båda tillfällena. Vid föreningens
upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla SeniorNet Sweden om inte föreningen beslutar om
annan fördelning.

Dessa stadgar har antagits vid konstituerande föreningsmöte den 10 mars 2014.

