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Stadgar för Televeteranerna inom f d Borås Teleområde 
 

§1 Föreningens namn är Televeteranerna inom f d Borås teleområde. 
 
§2 Ändamål - Verksamhet 
 

● Föreningen ska vara en förbindelselänk mellan medlemmarna och Telia Company. 
● Föreningen skall dokumentera medlemmarnas minnen från tiden i Televerket och samla dessa i 

en skrift som ger en bild av telehistorien inom teleområdet. 
● Föreningen skall även tillvarata medlemmarnas intressen gentemot Telia Company. 
● Föreningen är helt opolitisk. 
● Föreningen skall ha två årliga sammankomster, varav en på våren och en på hösten. Vårmötet 

skall vara föreningen  årsmöte.  Härutöver kan olika aktiviteter anordnas i de olika klubbarna, 
såsom resor, studiecirklar, motionsträffar med mera. 

● Föreningen skall vara ansluten till  Teleseniorernas Förbund, TF. 
 
 
§3 Medlemskap 
 

● Alla personer som avgått med ålders-, avtalspension eller livränta från Teliakoncernen och erlagt 
medlemsavgift inom fastställd tid, äger rätt till medlemskap i föreningen. 

● Rätt till medlemskap i föreningen har även personer som på grund av sysselsättnings skäl 
erbjuds att sluta före ordinarie pensionsålder och accepterar detta. 

● Föreningen är även öppen för personer som sympatiserar med föreningens syften och vill stödja 
dess verksamhet. 

 
§4 Medlemsavgift 
 

● Medlemsavgiften bestäms av årsmötet för nästkommande kalenderår. 
● Avgiften ska vara erlagd före februari månads utgång. 
● Medlem som ansluter sig till föreningen under kalenderårets tre första kvartal erlägger full 

medlemsavgift. 
● Medlem som ansluter sig till föreningen under kalenderårets sista kvartal, erlägger ingen 

medlemsavgift för anslutningsåret. 
 
 
 



 
 
§5           Styrelse 
 
Mom.1 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande,  

sekreterare, kassör samt fyra ordinarie ledamöter. 
 
Mom.2            Styrelse väljs på ordinarie årsmöte.  

● Ordförande väljs särskilt. 
● Mandattiden för ordföranden är ett år, för övriga styrelseledamöter är mandattiden två år. 

Detta innebär att tre ledamöter väljs jämna årtal samt de andra tre ojämna årtal. 
● Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare samt kassör 

                        jämte 0-2 adjungerade som styrelsen anser sig behöva. 
  
  Mom.3 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsmässig om hela  

styrelsen kallats och minst fyra ledamöter är närvarande. 
                        Vid omröstning gäller enkel majoritet och vid lika röstetal den mening som biträds av  
                        ordföranden. 
 
Mom.4 Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för av styrelsen fattade beslut. 
                       Härvid gäller dock att ledamot ej är ansvarig för beslut vari han/hon ej deltagit eller för 
                       vilket han/hon till protokollet låtit anföra reservation. 
 
Mom.5 Beslut som fattas av styrelsen skall protokollföras. 
 
Mom.6 Styrelsen skall varje år avge en kortfattad verksamhetsberättelse. 
 
Mom.7 Räkenskaperna skall gälla för kalenderår. 
 
Mom.8 Föreningens firmatecknare skall vara ordförande samt kassör var för sig. 
 
Mom.9 Styrelsen utser en redaktionsmedlem som skall ansvara för föreningens 

 medlemsblad och deltaga i styrelsens sammanträden. 
 

 
 
 
 
 



 
 
§  6 Revision 
 

● Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer, som väljs 
vid ordinarie årsmöte. 

● De skall avge berättelse över sin granskning. 
● De två revisorerna väljs för två år dock ej samma år. 
● Två suppleanter väljs för ett år. 

 
 
§7 Årsmöte 
 
Mom.1 Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång på tid och plats som 

styrelsen bestämmer. 
● Kallelse till årsmöte skall ske genom medlemsbladet och vara medlemmarna 

tillhanda senast tre veckor före årsmötet, 
 
Mom.2 På årsmötets dagordning skall följande ärenden förekomma: 
 

1 Mötets öppnande 
2 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
3 Fastställande av dagordning 
4 Val av mötesfunktionärer 
     a) ordförande för mötet 
     b) sekreterare för mötet 
    c) två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet 
  
5 Föredragning av styrelsen och revisorernas berättelser 
6 Fråga om  beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
7 Fastställande av medlemsavgift 
8 Behandling av motioner 
9 Behandling av styrelsens förslag 
10 Val av funktionärer 
     a) Ordförande 
    b) övriga ledamöter 
    c) revisorer samt revisions suppleanter 
    d) kontaktpersoner 
    e) valberedning bestående av tre personer varav en är sammankallande 
11 Övriga frågor 
 



 
 
 
Mom.3 Röstberättigad vid årsmötet är varje medlem som erlagt medlemsavgift för året. 

● Varje medlem äger en röst. 
● Röstning och val sker öppet, om ej annat begärs. 
● Vid lika röstetal avgör mötesordföranden, utom vid val då lotten avgör. 
● Ledamot  i styrelsen får ej deltaga i beslut om ansvarsfrihet eller vid val av 

revisorer. 
 

Mom.4 Motioner som önskas bli behandlade vid årsmötet skall vara inlämnade till  
            styrelsen före januari månads utgång. 
 

 
§ 8 Övrigt 
 

● På grund av den stora geografiska spridningen kan verksamhet ske på olika 
            platser inom föreningens verksamhetsområde. 

● Lokala klubbar kan bildas. 
● Klubbarna är självständiga men underrättar styrelsen om sin verksamhet. 
● Lokala aktiviteter bör utformas så att de är öppna för övriga föreningsmedlemmar. 

 
 
§9 Stadgeändring 
 

● Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan beslutas endast vid ordinarie 
årsmöte. 

● Förslag kan väckas av styrelsen eller enskild medlem. I det senare fallet skall 
skriftligt förslag vara inlämnat till styrelsen före januari månads utgång. 

 
§10 Upplösning 
 

● För beslut om föreningens upplösning erfordras tre fjärdedels majoritet av 
närvarande röstberättigade medlemmar vid två på varandra skriftligt  
sammankallande möten med minst en månads mellanrum, varav ett skall vara 
ordinarie årsmöte. 

● I kallelsen skall ärendet klart anges. 
● Sista mötet avgör hur man skall förfara med befintliga tillgångar. 

 
                       I ovanstående har medgivits de tillägg och ändringar som beslöts vid föreningens 

årsmöten 1999, 2002, 2003, 2005, 2011, 2013 samt 2018. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


