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I. Avgifter. 
Årsmötet fastställer årsavgiften och kostnader för resor och studiebesök. 
Medlem betalar avgift vid tidpunkt som styrelsen beslutar. 
Avi med årsavgift sändes tillsammans med kallelse till årsmöte, detta för att spara kostnader och tid. 
Medlem som uraktlåtit att betala förfallen avgift kan uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen. 
 

II. Styrelse. 
Föreningens styrelse väljs av årsmötet och skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter, 
vilket inte hindrar att fler ledamöter väljs. 
Styrelsen väljer kassör och sekreterare. 
Antal suppleanter, dvs. ersättare för ordinarie ledamöter när 
de är förhindrade att delta, är också valfritt. 
Föreningen behöver icke ha några suppleanter alls. 
För att föreningen alltid skall ha en fungerande styrelse bör samtliga ledamöter:  
väljas på två år men inte avgå samtidigt. 
Ordförande och kassör bör inte avgå samtidigt ur styrelsen. 
Revisorer välj på två år men inte avgå samtidigt. 
Valberedning väljs på två år, men inte avgå samtidigt. 
 

III. Befattningar inom styrelsen. 
Ordföranden har huvudansvaret inom styrelsen och är föreningens ansikte utåt. 
Han skall noga följa föreningens verksamhet och se till att övriga ledamöter får tillräckliga upplysningar så 
att de kan sköta sina uppdrag på ett riktigt sätt. 
Se till att stadgarna följs och att sammanträden hålls regelbundet och när det behövs. 
 
Kassören har ett stort ansvar när det gäller att informera styrelsen om ekonomin. 
Kontrollera att medlemsavgifterna kommer in. 
Föra medlemsförteckning och inventarieförteckning. 
Sköta föreningens bokföring och se till att verifikationer finns för alla in och utbetalningar. 
Att varje år utföra årsbokslut och årsredovisning. Söka bidrag etc. 
 
Sekreteraren ska föra protokoll över styrelsesammanträdena 
Underteckna skrivelser mm tillsammans med ordföranden och förvara kopior av dessa. 
Göra förslag till verksamhetsberättelse. 
 

IV. Hela styrelsen ansvarig. 
Det är viktigt att du som styrelseledamot har klart för dig att alla i styrelsen har det slutliga ansvaret för 
ekonomin och protokollen, även om man har utsett en kassör och sekreterare. Därför måste du se till att du 
hela tiden får tillräcklig information löpande under året. 
 

V. Firmateckning. 
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassören, var för sig. 
Fullmakt och protokollsutdrag lämnas hos bankkontor då förändring sker 
i förordnandet av någon av ovanstående parter. 
 

VI. Valberedning. 
Årsmötet utser varje år en valberedning, vars uppgift det är att i god tid före nästkommande årsmöte 
framlägga förslag av styrelseledamöter och övriga funktionärer i enlighet med dessa stadgar. 
Styrelseledamot är inte valbar till valnämnd. 
 

VII. Protokoll. 
Vid varje styrelsesammanträde måste det föras protokoll. 
Detta förs vanligtvis av sekreteraren i styrelsen eller av någon annan om sekreteraren är frånvarande. 
Styrelsemöte behöver inte betyda att ledamöterna träffas personligen, telefonmöte går också bra. 
Huvudsaken är att ett protokoll upprättas som sedan undertecknas ordentligt. 
Protokollet ska innehålla tid och plats för sammanträdet och vilka som varit närvarande. 
Sekreteraren ska underteckna protokollet. 
Dessutom bör en eller två andra ledamöter väljas som justeringsmän. 
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VIII. Årsmöte. 
Årsmöte skall hållas inom tre månader efter verksamhetsårets utgång på tid och plats som styrelsen 
bestämmer. Kallelse med dagordning utsändes senast två veckor före årsmötet. 
Motioner som skall behandlas av årsmötet bör lämnas styrelsen senast en månad före årsmötet. 
 

IX. Utträde. 
Medlem som önskar lämna föreningen, skall anmäla detta till styrelsen. 
 

X. Stadgeändring. 
För ändring av stadgarna skall beslut härom fattas av två på varandra följande möten.  
Ordinarie årsmöte följt av ett styrelsemöte. 
För beslut om ändring av stadgarna krävs 2/3 majoritet av antalet givna röster. 
 

XI. Upplösning. 
För beslut om upplösning av föreningen krävs minst ¾ av de anslutna medlemmarnas 
totala röstetal på två efterföljande årsmöten. 
Vid upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla de ideella föreningar som är verksamma inom 
Epiroc Örebro, eller disponeras för något annat med föreningens verksamhet förenligt ändamål. 

Namnändring till Atlas Copco Rock Drills pensionärsförening, Örebro, enligt årsmötesbeslut mars 2001.  
Namnändring till Atlas Copco Rock Drills Seniorförening, Örebro, enligt årsmötesbeslut mars 2005.  
Paragraf ΙΙ. Text tillagd, revisorer väljs på 2 år men inte med samtidig avgång. Årsmötets beslut 12 mars 2013. 
Paragraf II. Text 1 år, valberedning ändras till 2 år för att stämma med text, Styrelsen den 3 april 2017. 
Namnändring till Epiroc Seniorförening, Örebro, enligt årsmötesbeslut 6 mars 2018.  
Stadgeändring §6 Dagordning: Rad e) Införd, rad h) flyttad före rad i) enligt årsmötesbeslut den 5 mars 2019. 


