STADGAR
Antagna den 19 november 2003, den 10 mars 2004 och den 15 november 2018
§ 1 (definition)
Seniorerna vid Arbetsmiljöverket och Arbetslivsinstitutet, i fortsättningen
kallad Arbetsmiljöseniorerna, är en sammanslutning av pensionärer och
deltidspensionärer som varit eller är anställda vid Arbetsmiljöverket (tidigare
Arbetarskyddsstyrelsen/Yrkesinspektionen) eller Arbetslivsinstitutet (tidigare
Arbetsmiljöinstitutet).
§ 2 (syfte)
Arbetsmiljöseniorerna har till syfte att främja kontakten mellan tidigare
arbetskamrater och med den forna arbetsplatsen samt att arrangera gemensamma
aktiviteter i enlighet med medlemmarnas önskemål.
§ 3 (medlemmar)
Medlem i Arbetsmiljöseniorerna kan envar bli från och med det år vederbörande
går i pension.
Som anförvant/medlem kan nära anhörig till medlem eller tidigare medlem
antas. Anförvantmedlem betalar samma årsavgift som övriga medlemmar och
har rätt att delta i alla aktiviteter och sammanträden på samma villkor som dessa.
Anförvantmedlem har dock ingen rösträtt inom Arbetsmiljöseniorerna.
Årsmötet äger utse hedersmedlem. Förslag på sådan medlem ska lämnas av en
enhällig styrelse. Hedersmedlem befrias från årsavgift.
§ 4 (medlemsavgift)
Medlem betalar av årsmötet beslutad medlemsavgift.
5 (medlemsmöten)
Arbetsmiljöseniorerna har årligen två allmänna medlemsmöten med beslutande
funktion: ett vårsammanträde, tillika årsmöte, och ett höstsammanträde.
Därutöver kan extra sammanträde hållas då styrelsen finner det erforderligt eller
då sådant för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst en femtedel av
Arbetsmiljöseniorernas medlemmar. Årsmöte ska hållas före mars månads
utgång. Kallelse till sammanträde ska utsändas minst fjorton dagar före mötet.
§ 6 (röstning vid medlemsmöten)
Vid omröstning har varje medlem en röst och får därutöver representera högst en
medlem genom fullmakt. Alla omröstningar på årsmöten och föreningsmöten
sker öppet om inte annat begärs. Vid lika röstetal avgörs fråga genom lottning.
§ 7 (dagordning vid årsmötet)
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och vara
rösträknare.

3. Mötets behöriga utlysande.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande i Arbetsmiljöseniorerna.
8. Val av ledamöter i styrelsen.
9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
10. Val av valberedning bestående av två medlemmar.
11. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
12. Fastställande av årsavgift.
13. Förslag som väckts av medlem och som minst fyra veckor före årsmötet
skriftligen tillställts styrelsen.
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutning.
§ 8 (styrelse: sammansättning, valordning, röstning)
Arbetsmiljöseniorerna styrelse består av ordförande och åtta ledamöter.
Ordföranden väljs för ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för en mandatperiod
om två år på sätt att varje år halva antalet väljs. Ledamöter kan återväljas. Avgår
ledamot under pågående mandatperiod väljs ersättaren endast för den
återstående delen av perioden. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter
är närvarande. Vid lika röstetal efter omröstning i styrelsen har ordföranden
utslagsröst.
§ 9 (teckningsrätt)
Arbetsmiljöseniorernas firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser
därtill.
§ 10 (räkenskapsår)
Arbetsmiljöseniorernas verksamhets- och räkenskapsår avslutas den 31
december. Före den 15 februari, dock senast tre veckor före årsmötet, ska
styrelsen till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse och bokslut för
föregående kalenderår.
§ 11 (stadgeändringar)
För ändring av dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra följande
allmänna föreningssammanträden varav det ena ska vara årsmöte.
§ 12 (Arbetsmiljöseniorernas upplösning)
Beslut om Arbetsmiljöseniorernas upplösning ska fattas vid två på varandra
följande allmänna föreningssammanträden varav det ena ska vara årsmöte.
Därvid ska beslut också fattas om vad som ska ske med Arbetsmiljöseniorernas
tillgångar.

