
STADGAR FÖR 

SEB Senior Club Göteborg 

Ursprungligen antagna den 1 februari 1985 med ändringar godkända av                              
årsmötet den 29 mars 2011 och extra sammankomst den 27 september 2011 och                

årsmötet den 28 februari 2017 och extra sammankomst den 11 maj 2017. 

§ 1 

SEB Senior Club Göteborg är en ideell förening, som tillkommit på initiativ av Skandinaviska 
Enskilda Banken i Göteborg. Föreningen är ett forum för bankens nuvarande och blivande 
pensionärer. Syftet är att vara en kamratkrets som erbjuder en aktiv och meningsfull verksamhet 
även efter pensioneringen och som samtidigt ger banken möjlighet att få del av de erfarenheter 
och kontaktmöjligheter som finns hos medlemmarna. 

§ 2 

Föreningens namn är SEB Senior Club Göteborg 

§3 

Föreningen är öppen för medlemskap för all pensionerad personal i banken eller dess dotterbolag 
genom erläggande av stadgad medlemsavgift. Efter styrelsens prövning kan medarbetare i 
banken eller dess dotterbolag som fyllt 55 år bli medlem under ovannämnda villkor. 

§ 4 

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet för nästkommande kalenderår.  Medlem som ej 
erlagt medlemsavgift senast den 30 mars under verksamhetsåret anses ha utträtt ur föreningen. 

   § 5 

Önskar medlem utträde ur föreningen kan skriftlig anmälan göras till styrelsen eller på Clubens 
hemsida före januari månads utgång. 

§ 6 

Föreningens årsmöte hålls årligen senast under mars månad efter utgången av verksamhetsåret. 
Vid behov kan styrelsen kalla till extra föreningsmöte 



§ 7 

Styrelsen, som har sitt säte i Göteborg, har ansvar för föreningens verksamhet. Styrelsen väljs av 
föreningsmöte, normalt årsmötet. Styrelsen skall bestå av minst 6 och högst 10 ledamöter, som 
väljs för två år i sänder. Halva antalet ledamöter bör stå i tur att avgå vid varje årsmöte. Ledamot 
kan endast väljas för två valperioder i följd. Därjämte kan suppleanter väljas för ett år i sänder. 
Suppleanter kan omväljas. Ordförande väljs på ett år av föreningsmötet. Ordförande kan ej 
omväljas efter sammanlagt fyra år som ordförande eller styrelseledamot. Styrelsen utser inom sig 
vice ordförande, sekreterare och kassör och fördelar inom sig uppgifter och ansvar. Styrelsen är 
beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

§ 8 

Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan 
styrelseledamot. 

§ 9 

Styrelsen åtgärder och förvaltning granskas årligen av två revisorer, vilka har att senast 14 dagar 
före årsmötet avlämna revisionsberättelse till styrelsen.                                          
Verksamhetsåret är lika med kalenderår. 

§ 10 

Föreningen sammanträder till årsmöte före mars månads utgång. Kallelse skall utsändas senast 
14 dagar före årsmötet. Vid årsmötet förekommer följande ärenden: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2. Fråga om kallelse till årsmötet utgått i vederbörlig ordning. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Val av två föreningsmedlemmar att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

6. Revisionsberättelse. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

8. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter. 



9. Val av ordförande för föreningen. 

10. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter. 

11. Val av två revisorer jämte revisorsuppleanter. 

12. Val av valberedning – två medlemmar. 

13. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår. 

14. Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar (motioner). 

15. Övriga frågor. 

§ 11 

Motion till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast en månad före årsmötet. Fråga som inte 
angivits på föredragningslistan kan, utom i fråga om stadgeändring, upptagas till behandling om 
årsmötet fattar beslut därom. 

§ 12 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid val, då 
lotten skiljer. 

Omröstning sker öppet, såvida inte annorlunda beslutas. 

§ 13 

Förslag till ändring av dessa stadgar inlämnas skriftligen senast en månad före årsmötet till 
styrelsen. Styrelsen framlägger förslaget på årsmötet jämte eget utlåtande. Beslut om stadge-
ändring ska fattas på två varandra följande sammankomster varav ett är årsmöte. 

§ 14 

Beslut om föreningens upplösning fattas i samma ordning som gäller för ändring av stadgarna. 
Upplöses föreningen, skall dess eventuella tillgångar, enligt vid samma tillfälle fattat beslut, 
tillfalla någon av Skandinaviska Enskilda Bankens personalstiftelser. I första hand någon stiftelse 
med anknytning till Göteborgsgruppen. 

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan. 



Göteborg 2017-05-12 

………………………………………                      /
Lennart Gunnarsson/                                                                                      
        ordförande     


