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1.

Saab tjänstemannapensionärer i Linköping (STPL) är en
ideell förening.

2.

Medlemskap i föreningen kan sökas av tjänsteman som varit
anställd vid Saab-företag i Linköping och är ålders-,avtals eller
sjukpensionär
Efterlevande maka/make äger rätt att
kvarstå som medlem

3.

Föreningens ändamål är:
att verka för bibehållande av kontakter med
tidigare arbetskamrater samt mellan pensionärerna
och Saab.
I detta syfte skall föreningen ordna resor, besök vid koncernföretag, institutioner etc samt ordna träffar av olika slag för
kamratlig samvaro.

4.

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

5.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av
1 ordförande och minst 8 ledamöter.
Årsmötet väljer 1 ordförande på ett år och minst 4 ledamöter
vartannat år.
Funktionärernas befattningar utses inom styrelsen.

6.

Årsmötet skall för två år välja 2 revisorer (varav 1 revisor väljes
vartannat år) och för ett år 2 revisorssuppleanter för granskning
av styrelsens arbete. Revisorerna skall ha minst två veckors tid för
sitt arbete.

7.

För beredande av nästkommande års val av funktionärer i
föreningen skall årsmötet utse en valberedning på 3 personer,
varav en skall utses som sammankallande.

8.

Styrelsen skall årligen före februari månads utgång upprätta
verksamhetsberättelse, vari skall ingå vinst- och förlusträkning
samt balansräkning.

9.

Årsmötet skall hållas senast under april månad. Kallelse till
årsmötet skall ske senast tre veckor före genom brev till medlemmarna.
Förslag, som skall föreläggas årsmötet för beslut skall ha
inlämnats till styrelsen senast 14 dagar för årsmötet.

10.

På årsmötet skall förekomma:
a. Mötets öppnande och fastställande av dagordningen.
b. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
c. Val av två personer, vilka jämte mötesordföranden,
skall justera årsmötesprotokollet. Justeringsmännen
skall i förekommande fall vara rösträknare.
d. Fråga om årsmötet behörigen sammankallats.
e. Styrelsens verksamhetsberättelse.
f. Revisorernas berättelse.
g. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
h. Föredragning av budget för innevarande år samt
fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
i.
Val av föreningsfunktionärer enligt stadgarna.
j.
Övriga frågor
k. Mötets avslutande.

11.

Beslut om föreningens upplösning, skall fattas på två möten,
varav ett skall vara årsmötet. Om föreningen upplöses skall
dess tillgångar överlämnas till Saab AB, som beslutar hur
dessa skall disponeras.

12.

Ändring av föreningens stadgar skall beslutas på årsmöte.
För ändring erfordras två tredjedels majoritet av de närvarande.

