Stadgar för MacSeniorerna, reviderade den 24 februari 2016
§1. Namn
Föreningens namn är MacSeniorerna.
MacSeniorerna är en ideell förening, ideologiskt och partipolitiskt obunden. Dess säte är i
Stockholm.
§2. Ändamål
Föreningen ska vara ett nätverk för seniorer som har tillgång till Macintoshdatorer. Dess syfte
ska vara att ge äldre personer ökade kunskaper i informationsteknik (IT) och att lära sig att
bättre utnyttja Internet.
§3. Verksamhet
MacSeniorerna ska arbeta för
* att medlemmarna blir väl informerade om IT och Internet,
* att diskussion och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna underlättas,
* att verksamheten blir stimulerande och utvecklande för medlemmarna,
* att krav och önskemål om bättre servicetjänster och större användarvänlighet blir framförda
till Internetleverantörerna.
§4. Medlemskap
Föreningen vänder sig till seniorer som har Macintoshdatorer.
Medlem ska om möjligt ha e-postadress. Information till medlemmarna förmedlas
huvudsakligen via e-post och föreningens hemsida.
Varje medlem har en röst vid föreningens årsmöte.
Medlem som ej betalat sin medlemsavgift i tid anses ha utträtt ur föreningen.
§5. Årsmöte
Föreningens årsmöte ska hållas under februari månad.
Kallelse ska ske senast två veckor i förväg via e-post och anslag på föreningens hemsida.
Motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.
Stadgeenligt utlyst sammanträde är beslutsmässigt med det antal medlemmar som deltar i
mötet. Rösträtt genom fullmakt är ej tillåtet.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§6. Ärenden vid årsmöte
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Beslut om årsmötet blivit behörigen sammankallat
6. Föredragning av styrelsens årsberättelse och årsredovisning samt revisionsberättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
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8. Förslag till verksamhetsplan och budget
9. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande kalenderår samt övriga avgifter och
ersättningar
10. Val av styrelseledamöter
1. Val av ordförande
2. Val av övriga ledamöter
3. Val av suppleanter
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Val av valberedning bestående av tre personer av vilka en är sammankallande
13. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
14. Motioner
15. Övrigt
16. Mötets avslutning
§7. Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas när styrelsen finner det lämpligt eller då revisorerna eller minst en
tredjedel av medlemmarna begär det. I en begäran om extra årsmöte ska anges de ärenden
som det extra årsmötet föreslås behandla.
Kallelse till extra föreningsmöte ska innehålla ärendelista och kommentarer till ärendena. För
mötet gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som sägs om årsmöte.
§8. Styrelse
Föreningens angelägenheter ska handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter och två
suppleanter.
Mandattiden för ordförande är ett år, för övriga ledamöter två år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen ska upprätta budget, till årsmötet framlägga årsberättelse och årsredovisning, bistå
de projekt som startas av föreningen samt handlägga medlemsfrågor.
Till styrelsen kan knytas olika arbetsgrupper. Sådan grupp har att ansvara för ett specifikt
avsnitt inom föreningens verksamhetsområde och har rapporteringsskyldighet till styrelsen.
§9. Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden eller när minst hälften av styrelsens
ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde med styrelsen
ska föras protokoll, som justeras av ordföranden och en ledamot.
§10. Firmateckning, räkenskap och revision
Styrelsens ordförande och kassören får var för sig teckna föreningens firma.
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.
Före januari månads utgång ska styrelsen till revisorn lämna verksamhetsberättelse, inklusive
resultaträkning och eventuellt övriga revisionshandlingar.

2(3)

§11. Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas i samma ordning som beslut om upplösning av
föreningen enligt §12.
§12. Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav
ett årsmöte. Beslut om upplösning måste biträdas av minst 2/3 av avgivna röster vid båda
tillfällena. Förslag till upplösning skall särskilt omnämnas i kallelsen till respektive möte.
Om föreningen upplöses ska de tillgångar, som då finns överföras till verksamhet som den
sittande styrelsen bestämmer.
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