Kristdemokratiska Seniorförbundet

Stadgar att antas av Seniortinget den 12 maj 2017

Stadgar
NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE, MÅL,
MEDLEMSKAP OCH ORGANISATION
§ 1 Namn och verksamhetsområde
Förbundets namn är Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior).
Förbundet är en självständig organisation med ideologisk bas gemensam
med Kristdemokraterna och associerat till detta parti.
Förbundet är ett landsomfattande förbund av seniorpolitiskt intresserade
personer i alla åldrar och som sådant en ideell, allmännyttig, demokratisk,
religiöst obunden och öppen förening.
§ 2 Mål
Baserat på kristen människosyn och värdegrund verkar Seniorförbundet för
att genom opinionsbildning och förslag till politiska reformer främja äldre
människors behov och intressen, deras rättigheter och livskvalitet. I detta
syfte ser förbundet som sin uppgift att verka inte bara för dagens seniorers
bästa utan också för morgondagens.
Förbundet verkar genom egna distrikt och lokalavdelningar runtom i
Sverige. Genom en nära och effektiv samverkan med motsvarande delar av
Kristdemokraternas partiorganisation - centralt, regionalt och lokalt strävar förbundet efter att uppnå ett allt starkare stöd för kristdemokratisk
äldrepolitik.
§ 3 Medlemskap
Mom.1.
Den som är medlem i Kristdemokratiska Seniorförbundet måste ansluta sig
till förbundets målsättning och stadgar samt omfatta Kristdemokratisk
grundsyn.
Mom.2.
Medlem erlägger fastställd avgift. Det krävs inget medlemskap i
Kristdemokraterna för att kunna bli medlem i Kristdemokratiska
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Seniorförbundet.
Mom.3.
Medlem som bryter mot förbundets stadgar eller som genom sitt
uppträdande skadar förbundets anseende kan uteslutas av
förbundsstyrelsen.
Medlemskapet upphör omedelbart på medlemmens egen begäran och kan
också ske vid utebliven betalning av medlemsavgift.
Mom.4.
Förbundsstyrelsen kan besluta om hedersmedlemskap. Hedersmedlemskap
är på livstid och ingen medlemsavgift behöver erläggas av
hedersmedlemmen.
§ 4 Organisation
Mom.1.
Seniorförbundet leds och samordnas av en förbundsstyrelse som väljs av
seniortinget (riksårsmötet).
Mom.2.
Seniorförbundet organiseras i seniordistrikt med egna styrelser. Ett distrikt
kan omfatta ett eller flera län. Inom distrikten kan bildas senioravdelningar.
Mom.3.
I län där Seniorförbundet saknar organisation utser förbundsstyrelsen en
kontaktperson och en ersättare.
ORGANISATIONEN
§ 5 SENIORAVDELNING
Mom.1.
En senioravdelning kan omfatta en eller flera kommuner. En
senioravdelning ska bestå av minst tre personer och bildas i samråd med
respektive seniordistrikt.
Mom.2.
Kristdemokratiska Seniorförbundets avdelningar arbetar efter förbundets
målsättning och stadgar.
Mom.3.
Årsmötet är senioravdelningens högsta beslutande organ och hålls årligen
på tid och plats som beslutas av senioravdelningens styrelse, dock senast
den 1 mars. Kallelsen ska sändas till samtliga medlemmar senast två veckor
före årsmötet.
Vid senioravdelningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av funktionärer vid årsmötet (Ordf., v. ordf., sekr., och två

2

protokolljusterare tillika rösträknare)
2. Godkännande av kallelsen
3. Fastställande av föredragningslista
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
9. Val för ett år av ordförande och vice ordförande för styrelsen
OBS! Senioravdelningens ordförande är ledamot i partiavdelningens
styrelse med vice ordförande som ersättare.
10. Val för två år av halva antalet ledamöter i styrelsen jämte ersättare i den
ordning de är valda
11. Val för ett år av två revisorer och en ersättare
12. Val av valberedning för nästa årsmöte
13. Val till seniorstämman
- ett ombud jämte ersättare samt
- ett ombud jämte ersättare för varje fullt 10-tal medlemmar i
senioravdelningen.
14. Val till seniortinget ett ombud jämte ersättare där seniordistrikt saknas
15. Fastställande av medlemsavgift för följande år.
16. Budget
17. Förslag från styrelsen
18. Motioner (enligt mom.4)
Mom.4.
Motion skall vara insänd till senioravdelningens styrelse senast två veckor
före årsmötet, om ej styrelsen beslutat om annat. En motion kan avse såväl
motion till Årsmöte, Seniorstämma som Seniorting.
§ 6 Senioravdelningens styrelse
Mom.1.
Senioravdelningens styrelse består av ordförande och minst två ledamöter
Mom.2.
Senioravdelningens styrelse har till uppgift att:
• verkställa årsmötets beslut
• leda verksamheten
• handha senioravdelningens ekonomi
• uppbära medlemsavgifter och föra medlemsmatrikel
• förbereda ärenden som ska föreläggas årsmötet
• verka för att aktiviteter ordnas efter medlemmarnas intressen och
behov.
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• främja studieverksamheten
• verka för ökad anslutning till Seniorförbundet
• delta i nomineringsarbetet inför allmänna val
• arbeta aktivt i nomineringsprocess till olika uppdrag, externa liksom
interna
• utarbeta en valplan för att anknyta till förbundets valplan
• i samarbete med partiavdelningen förbereda och bedriva valrörelse
• styrelsen är beslutsmässig om minst halva styrelsen närvarar
§ 7 Senioravdelnings valberedning
Vid årsmötet utses en valberedning bestående av ordförande och minst två
ledamöter med uppgift att bereda de val som ska förrättas vid nästa
årsmöte. Valberedningen bör fortlöpande följa styrelsens arbete och på
lämpligt sätt inhämta medlemmarnas synpunkter på val av styrelse och
övriga funktionärer.
§ 8 Upplösning av senioravdelning
Mom.1.
Senioravdelning må inte upplösas så länge minst tre medlemmar motsätter
sig det.
Mom.2.
För att vara giltigt måste beslut om upplösning fattas av två på varandra
följande årsmöten, varav ett ordinarie, till vilka senioravdelningens samtliga
medlemmar kallats. I kallelsen, som ska tillställas medlemmarna senast två
veckor före mötet, ska anledningen till mötet anges.
Mom.3.
Seniordistriktens styrelse ska underrättas i god tid innan kallelse till första
mötet om upplösning av senioravdelning sänds ut.
Mom. 4.
Vid senioravdelningens upplösning ska dess tillgångar och handlingar
överlämnas till seniordistriktets styrelse.
§ 9 SENIORDISTRIKT
Mom.1.
Kristdemokratiska Seniorförbundets seniordistrikt är anslutna till
förbundet och ska arbeta efter dess målsättning och stadgar.
Seniordistrikten omfattar ett eller flera län, om inte förbundsstyrelsen
fastställt annan indelning.
Mom.2.
Seniordistrikten ska aktivera och samordna arbetet inom
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verksamhetsområdet. Seniordistrikten ska i övrigt verka för ökad
anslutning till förbundet.
§ 10 SENIORSTÄMMAN
Mom.1.
Seniorstämman är högsta beslutande organ för seniordistriktets
verksamhet. Seniorstämma hålls årligen på tid och plats som beslutas av
seniordistriktets styrelse, dock senast den 20 mars.
Mom.2.
Om det inom Seniordistriktet saknas senioravdelning(ar) kallas samtliga
medlemmar till seniorstämman och får därmed rösträtt där.
Mom.3.
Kallelse till seniorstämman skall sändas till samtliga medlemmar senast två
veckor före stämman.
Vid seniorstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Val av funktionärer vid seniorstämman (ordf., vice ordf., sekr., två
protokolljusterare tillika rösträknare).
2. Godkännande av kallelsen
3. Fastställande av föredragningslista
4. Fastställande av röstlängd
5. Seniordistriktets verksamhets- och förvaltningsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för seniordistriktets styrelse
8. Val för ett år av ordförande och vice ordförande
OBS! Seniordistriktets ordförande är ledamot i partidistriktsstyrelse med
vice ordförande som ersättare.
9. Val för två år av halva antalet ledamöter i seniordistriktets styrelse
10. Val av ersättare för styrelseledamöterna. Ersättarna inträder i den
ordning de är valda.
11. Val för ett år av två revisorer jämte en ersättare
12. Val av valberedning med sammankallande för nästa seniorstämma
13. Val till förbundets seniorting - två ombud jämte två ersättare - samt ett
ombud jämte ersättare för varje fullt 40-tal medlemmar för vilka
medlemsavgift inbetalats till seniordistriktet senast 31 december året före
seniortinget. Ersättare inträder i den ordning de är valda.
14. Budget
15. Verksamhetsplan
16. Fastställande av medlemsavgiften för följande år
17. Förslag från seniordistriktets styrelse
18. Motioner
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Mom.4.
Motionsrätt till seniorstämman har senioravdelningarnas styrelser och
enskilda medlemmar. Motion som ska behandlas av seniorstämman ska
vara seniordistriktets styrelse till handa senast fyra veckor före stämman.
Mom.5.
Vid seniorstämman har alla seniordistriktets medlemmar yttrande- och
förslagsrätt. Rösträtt har ledamot i seniordistriktets styrelse samt ombud
som utsetts av senioravdelningarna. Där senioravdelningar saknas har alla
medlemmar rösträtt.
§ 11 Seniordistriktsstyrelse
Mom.1.
Seniordistriktets styrelse består av ordförande samt minst fyra ledamöter.
Seniorstämman avgör om styrelsen också skall innehålla ersättare.
Mom.2.
Seniordistriktsstyrelsen skall, utifrån seniorstämmans fattade beslut och
övriga antagna riktlinjer verkställa och leda seniordistriktets verksamhet,
planera och leda seniordistriktets verksamhet
handha seniordistriktets ekonomi
uppbära medlemsavgifter och föra medlemsmatrikel
förbereda ärenden som ska föreläggas seniorstämman
främja studieverksamheten
verka för ökad anslutning till Seniorförbundet
bistå senioravdelningarna i deras verksamhet
arbeta aktivt i nomineringsprocess till olika uppdrag, externa liksom
interna
upprätta en valplan för att anknyta till förbundets valplan
i samarbete med partidistriktet förbereda och bedriva valrörelse
Mom.3.
Seniordistriktsstyrelsen skall inom sig utse ett Arbetsutskott.
§ 12 Seniordistriktets valberedning
Seniorstämman utser en valberedning bestående av ordförande och minst
två ledamöter med uppgift att bereda de val som ska förrättas vid nästa
seniorstämma. Valberedningen bör fortlöpande följa seniordistriktets
styrelsearbete och på lämpligt sätt inhämta senioravdelningarnas
synpunkter på val av seniordistriktsstyrelse och övriga funktionärer.
§ 13 Upplösning av seniordistrikt
Mom.1.
För att vara giltigt måste beslut om upplösning fattas av två på varandra
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följande seniorstämmor, varav en ordinarie, till vilka seniordistriktets
samtliga ombud kallats. I kallelsen, som ska tillställas ombuden senast två
veckor före stämman, ska anledningen till stämman anges.
Mom.2.
Förbundsstyrelsen ska underrättas i god tid innan kallelsen till första
stämman om upplösning av seniordistriktets sänds ut.
Mom. 3.
Vid seniordistriktets upplösning ska dess tillgångar och handlingar
överlämnas till förbundsstyrelsen.
§ 14 RIKSORGANISATIONEN
Kristdemokratiska Seniorförbundets (KD Senior) riksorganisation har ett
övergripande ansvar för samtliga seniordistrikt och senioravdelningar i
Sverige med uppgift att verka för en aktiv och effektiv seniorverksamhet i
hela landet.
§ 15 Seniorting
Mom.1.
Seniortinget är förbundets högsta beslutande organ. Det fastställer mål och
inriktning samt stadgar för verksamheten.
Seniordistrikten utser två ombud till seniortinget och två ersättare samt
ytterligare ett ombud jämte en ersättare för varje fullt 40-tal medlemmar,
utifrån medlemsantalet per den 31 december året före årsmötet. Ersättarna
inträder i den ordning de är valda. Kallelse ska vara ombuden tillhanda
senast fyra veckor före seniortinget
Mom.2.
Seniortinget hålls på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen.
Mom.3.
Kallelse till seniorting skall sändas till valda ombud och ersättare senast fyra
veckor före seniortinget. Erforderliga handlingar sänds digitalt till valda
ombud och ersättare senast två veckor före seniortinget. Valt ombud kan
begära handlingar per post.
Mom.4.
Vid seniortinget skall följande ärenden behandlas:
1. Val av funktionärer för årsmötet: ordförande, vice ordförande,
sekreterare, två justerare tillika rösträknare.
2. Godkännande av kallelse.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Fastställande av föredragningslista.
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5. Styrelsens verksamhets- och förvaltnings-berättelser.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Val av ordförande för ett verksamhetsår.
10. Val av två vice ordförande på ett respektive två år.
OBS! Förbundsstyrelsens ordförande är ledamot i partistyrelsen. Ersättaren
för ordföranden utses av förbundets riksorganisation.
11. Val av halva antalet styrelseledamöter för två år samt eventuella
fyllnadsval.
12. Val för ett år av två revisorer och en revisorsersättare.
13. Val av valberedning.
14. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
15. Fastställande av kommande års verksamhetsplan. Denna skall omfatta
tydliga och mätbara mål.
16. Fastställande av budget.
17. Förslag från styrelsen.
18. Motioner.
Mom.5.
Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före
årsmötet. Motionären skall tydligt ange om motionen avser enbart
Seniorförbundet eller om det är en motion som förbundsstyrelsen skall
lämna in till Partiets riksting.
Motionsrätt har varje medlem,
senioravdelning och seniordistrikt.
Mom.6.
Yttrande- och förslagsrätt har varje medlem. Rösträtt har tjänstgörande
valda ombud och styrelsens ledamöter. Ledamot av styrelsen saknar
rösträtt i fråga om ansvarsfrihet liksom vid val av revisorer.
Mom.7.
Extra seniorting ska hållas när seniortinget eller förbundsstyrelsen så
beslutar, eller om minst hälften av seniordistrikten så begär. Extra
seniorting kan inte fatta beslut i annat ärende än det som angivits i beslutet
om extra seniorting.
§ 16 Förbundets ledning (förbundsstyrelsen)
Mom.1.
Förbundsstyrelsen består av ordförande, förste och andre vice ordförande
och minst sex ordinarie ledamöter. Styrelsen utser sekreterare och kassör
samt inom sig ett arbetsutskott.
Mom.2.
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Förbundsstyrelsen utser därtill en förbundssekreterare, som skall vara
adjungerad till styrelsen och till arbetsutskottet.
Mom.3.
Förbundsstyrelsen utgör förbundets högsta beslutande organ mellan
seniortingen.
Styrelsen skall leda verksamheten, handha förbundets ekonomi, utarbeta
strategier för att nå fastställda mål, förbereda ärenden som skall föreläggas
årsmötet och verkställa årsmötets beslut. Styrelsens arbetsutskott skall
bereda ärenden som behandlas i styrelsen.
Mom.4.
Beslut i styrelsen avgörs genom enkel majoritet eller genom sluten
omröstning om så begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden biträder, utom vid personval då lotten avgör. Styrelsen är
beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande
§ 17 Valberedning
Mom.1.
Seniortinget utser valberedning bestående av ordförande och minst fyra
ledamöter med uppgift att bereda de val som enligt stadgarna ska ske vid
nästa seniorting. Ledamot av valberedning ska inte tillhöra
förbundsstyrelsen.
Mom.2
Valberedningen ska fortlöpande följa arbetet i styrelsen och inhämta seniordistriktens, senioravdelningarnas och medlemmarnas synpunkter på val av
styrelse och övriga funktionärer. Valberedningens förslag skall tillställas
ombuden med de övriga årsmöteshandlingarna. Valberedningen skall i sitt
nomineringsarbete ta hänsyn till bl.a. kompetens, förnyelse, kontinuitet,
ålder, etnicitet, och geografisk hemvist.
Mom.3.
Valberedningen ska nominera förbundsstyrelseledamöter,
förbundspresidium, revisorer och seniortingspresidium.
§ 18 Stadgeändring
För ändring av stadgar krävs ett enhälligt beslut i seniortinget eller två
tredjedels majoritet av två på varandra följande seniorting, varav ett kan
vara extra seniorting, som hålls tidigast tre månader efter ordinarie
seniorting.
§ 19 Upplösning av Seniorförbundet
Om förbundets verksamhet upphör skall dess tillgångar tillfalla
Kristdemokraternas riksorganisation.
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§ 20 Gemensamma bestämmelser: Räkenskap och revision
Räkenskap och revision
Mom.1.
Revisionen omfattar både verksamhet och förvaltning och följer kalenderår.
Granskningen skall följa god revisionssed.
Mom.2.
Minst två revisorer och en revisorsersättare för vardera senioravdelning
och seniordistrikt skall väljas vid respektive årsmöten.
Två revisorer och en revisorsersättare för riksorganisationen utses av
seniortinget.
Revisorernas mandatperiod är från ordinarie
Årsmöte/Seniorstämma/Seniorting intill nästa ordinarie
Årsmöte/Seniorstämma/Seniorting.
Mom.3.
Senioravdelning och seniordistrikt
Erforderliga handlingar avseende senioravdelning och seniordistrikt skall
överlämnas till respektive revisorer i så god tid att respektive styrelser och
valda ombud kan delges bokslut och revisionsberättelse avseende
verksamhet och förvaltning före Årsmöte/ Seniorstämma/ Seniorting.
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