Visions pensionärsverksamhet

Stadgar för Visions pensionärsverksamhet antagna vid förbundsmötet
26-28 september 2010
Dessa stadgar är giltiga från och med 1 januari 2013. Reviderade och antagna av Visions
Förbundsstyrelse september 2012.

Verksamhetens ändamål
§1

Ändamål och uppgifter

Verksamheten ska bygga på Visions beslut och värdegrund.
Visions pensionärsverksamhet ska ta tillvara pensionärsmedlemmarnas intressen av att ha
bra privatekonomiska och försäkringsmässiga villkor.
Pensionärsverksamheten ska ta tillvara medlemmarnas intressen av att träffa andra tidigare
yrkesaktiva Vision-medlemmar och av att lokalt följa och påverka intressefrågor inom
välfärdsfrågorna.
Pensionärsverksamheten ska erbjuda medlemmarna att delta i lokala aktiviteter som Visions
pensionärssektioner eller nätverk anordnar. Pensionärssektionerna är lokala
sammanslutningar knutna till en ort som består av de pensionärsmedlemmar i Vision som
har valt att tillhöra en sektion.
För pensionärsverksamheten ska dessa stadgar, Visions stadgar och valordning i tillämpliga
delar gälla.

Medlem
§2

Medlemskap

Medlem i Vision och som med pension lämnar sin anställning har rätt att tillhöra Vision som
pensionärsmedlem.
Medlemskap erhålls genom en anmälan till Vision centralt. Det består av ett
grundmedlemskap och, om man så själv väljer, ett medlemskap i en sektion. Medlemskapen
förutsätter varandra och medlemskap i enbart sektion kan ej förekomma.
Medlemskap gäller så länge gällande årsavgift betalas.

§3

Medlemsavgift

Medlem betalar årsavgift till Vision. Avgiften består av en central avgift till förbundet samt en
lokal avgift till sektionen för den lokala verksamheten, om man som medlem väljer att vara
med i en sektion. Den centrala avgiften bestäms av Vision och sektionsavgiften bestäms av
sektionen vid sektionens höstmöte. Båda avgifterna inkasseras av Visions medlemsenhet.

Sektionens uppdrag
§4

Sektion

Den lokala verksamheten bedrivs i sektionerna. Sektionen är geografiskt baserad och leds
av en sektionsstyrelse.
Vision-sektionerna ska:
- Stärka banden mellan medlemmarna genom samvaro, studier, resor, m.m.
- Stärka banden med övriga medlemmar inom Vision.
- Vara kontaktorgan till Visions lokala organisation i pensionärsfrågor.
- I övrigt arbeta med frågor av gemensamt intresse för medlemmarna, till exempel genom
att bilda nätverk tillsammans med andra sektioner.
Sektionen ska ha minst två medlemsmöten per år, höstmöte och årsmöte. Årsmöte ska
hållas under årets första kvartal.

Sektionens regler och möten
§5

Sektionsstyrelse

Sektionsstyrelsen ska leda sektionens verksamhet i enlighet med förbundsstadgarna och
stadgarna för pensionärsverksamheten.
Styrelsen består av ordförande och minst tre ledamöter – med växelvis avgång – och två
ersättare.
Styrelsen utses för en period av två år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och andra funktionärer som man kan
behöva.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för sektionens förvaltning och verksamhet.
Styrelsen ska planera och genomföra aktiviteter i enlighet med pensionärsverksamhetens
mål och syften och handlägga alla löpande göromål.
Styrelsen sammanträder vid behov.
Styrelsen ska redovisa medlemsavgifter till förbundet på det sätt förbundsstadgarna
föreskriver liksom redovisa sektionens medel och tillhörigheter.
Styrelsen ska varje år till förbundet skicka sektionens verksamhetsberättelse, ekonomi- och
revisionsberättelse det gångna arbetsåret. Det ska göras inom 15 dagar efter årsmötet.
Styrelsen ska direkt efter årsmötet skicka in uppdragsförteckningen till förbundet.

§6

Sektionsårsmöte

Kallelse till årsmöte ska ske minst tre veckor före mötet. Ärenden som ska tas upp till
behandling vid årsmötet ska vara sektionsstyrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Vid ordinarie sektionsårsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Årsmötets behöriga utlysande
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
Revisorernas berättelse
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Val av ordförande för en tid av två år
Val av kassör för en tid av två år
Val av styrelseledamöter för en tid av två år
Val av ersättare för en tid av ett år
Val av två revisorer för en tid av två år
Val av valberedning för en tid av ett år, en sammankallande
Styrelsens förslag och anmälda ärenden

Röstning sker öppet. Vid val ska dock sluten omröstning ske om någon så påkallar det.
§7

Revision av sektionen

Sektionens årsmöte väljer två revisorer vid sektionens årsmöte. De ska granska styrelsens
förvaltning och verksamhet. Revisorerna ska efter genomförd revision överlämna
revisionsrapport till styrelsen för behandling på årsmötet.
Revisorerna ska ha ständig tillgång till sektionens alla böcker, räkenskaper och övriga
handlingar.
Sektionsstyrelsen är gemensamt ansvarig för de medel den har hand om, såväl inför
sektionen som inför förbundet.
§8

Upplösning av sektion

Upplösning av sektionen kan ske om tre fjärdedelar av sektionens årsmötesdeltagare så
kräver.
Upplösning meddelas Förbundsstyrelsen via justerat årsmötesprotokoll.
Vid sektionens upplösning tillfaller sektionens tillgångar Vision.
Sektion som helt saknar styrelse kan upplösas efter beslut av Förbundsstyrelsen.
Sektion kan ej vara vilande.

Dessa stadgar är giltiga från och med 1 januari 2013.

Bilaga.
Hanteringsordning val av observatörer till Visions Förbundsmöte.
Enligt Visions stadgar § 6 moment 4 har Visions pensionärsverksamhet rätt att sända
två observatörer med yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt i egna frågor till Visions
Förbundsmöte.
Observatörerna samt ersättare utses genom att samtliga pensionärssektioner bereds
möjlighet att nominera namn till centrala valutskottet som utifrån inkomna namn utser
två observatörer samt ersättare.

