SPF Åboland
1. Sammanslutningens namn och hemort
Sammanslutningens namn är SPF Åboland och dess hemort är Pargas.
SPF Åboland är ett samarbetsorgan för de registrerade
pensionärsföreningar i kommunerna Kimitoön, Pargas och Åbo som är
medlemmar i Svenska pensionärsförbundet rf.
SPF Åboland är en oregistrerad, ideell, partipolitiskt och
religiöst obunden organisation. Dess språk är svenska.
2. Syfte och verksamhetsformer
SPF Åbolands uppgift är att verka för samarbete och kontakt
mellan medlemsföreningarna inom verksamhetsområdet och mellan
dessa och Svenska pensionärsförbundet rf och även förbundets
medlemsföreningar i andra verksamhetsområden.
SPF Åboland förverkligar sina syften genom att fungera som
samarbetsorgan för sina medlemsföreningar och bistå och stödja
medlemsföreningarna i deras verksamhet. SPF Åboland kan anordna
program, fester, diskussioner, kurser, motionsverksamhet och
övrig verksamhet som stöder medlemsföreningarna i deras arbete.
SPF Åboland verkar också för sina medlemmars intressen i regionen
när det gäller kontakter med myndigheter och andra organisationer
och samordnar vid behov åsiktsyttringar, uppvaktningar och
utlåtanden.
3. Anslutnings- och medlemsavgift
SPF Åboland uppbär ingen medlemsavgift.
4. Styrelse
SPF Åbolands angelägenheter sköts av styrelsen, som består av en
ordinarie medlem jämte suppleant per medlemsförening. Varje
medlemsförening utser sina representanter för nästa år på sitt
höstmöte eller senast före utgången av december. Styrelsens
mandattid är ett år.
Styrelsen väljer inom sig på årets första möte ordförande och
vice ordförande. Svenska pensionärsförbundets ombudsman i
regionen kallas till sekreterare.
Styrelsen sammanträder minst två gånger om året. Styrelsen bör
sammankallas till möte om någon av medlemsföreningarna kräver det
för behandling av ett särskilt ärende.
Styrelsen sammankallas av ordföranden eller vid förhinder för
denna av vice ordföranden. Kallelse till möte ska sändas senast
sju (7) dagar före mötet. Styrelsen fastställer årligen i vilken
form kallelsen ska utgå.
Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
och minst halva antalet övriga medlemmar är närvarande. Vid
omröstning inom styrelsen har varje medlem en (1) röst. Om
rösterna faller lika avgör vid val lotten, i annat fall
ordförandens röst.

5. Styrelsens uppgifter
Styrelsen ska:
1. leda SPF Åbolands verksamhet enligt dessa stadgar,
2. verkställa mötesbeslut,
3. företräda SPF Åboland utåt,
4. ta initiativ som främjar SPF Åbolands syfte.
6.Tecknande av föreningens namn
SPF Åbolands namn tecknas av styrelsens ordförande eller vice
ordförande.
7.Ekonomi
SPF Åboland har ingen ekonomisk verksamhet och inga egna
tillgångar. Möteskostnader och motsvarande kostnader för
styrelsemedlemmar och andra representanter för
medlemsföreningarna betalas av respektive medlemsförening.
8.Verksamhetsperiod
SPF Åbolands verksamhetsperiod är ett kalenderår.
9. Ändring av stadgarna
Om ändring av dessa stadgar beslutar styrelsen. Om en
medlemsförening önskar lägga fram ett ändringsförslag, ska
förslaget skriftligen lämnas till styrelsen.
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