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2017 05 11 

Till RPG-distrikt och RPG-föreningar 

Förslag till nya stadgar 

Vid 2016 års riksstämma presenterades ett förslag till nya stadgar för RPG. Eftersom 

det fanns olika synpunkter på utformning och innehåll drogs förslaget tillbaka. 

Förbundsstyrelsen beslutade att tillsätta en ny stadgegrupp som fick i uppdrag att 

komma med ett nytt bearbetat förslag. 

Vi som fått uppdraget att arbeta med nya stadgar har sökt formulera oss så att 

stadgarna både är tydliga och inte alltför omfattande. I bakgrunden har vi haft med oss 

de synpunkter som kom fram under riksstämman och det som rapporterades från olika 

dialogseminarier. Vi har också studerat andra pensionärsorganisationers stadgar, fört 

samtal med olika referenter och på annat sätt sökt få information om uppläggning och 

innehåll av stadgar m m. I slutskedet av vårt arbete har vi haft en referensgrupp som 

granskat våra förslag och kunnat ge oss värdefulla synpunkter.  

Målet är att stadgarna ska kunna fastställas vid RPG:s riksstämma 2018. Det som varit 

principiellt viktigt för oss är att RPG ska ses som en helhet, oavsett vilken nivå det 

handlar om.  

Vi uppfattar att vårt förslag är i överensstämmelse med det som sägs i protokoll från 

RPG:s förbundsstyrelse 2016 03 16: Stadgeförslaget är (---) utformat på sådant sätt 

att det tillgodoser formkrav på en riksomfattande pensionärsorganisation. 

Som komplettering till stadgar tänker vi oss några riktlinjer eller PM som kan vara 

vägledande och till hjälp i exempelvis frågor som nödvändigtvis inte behöver regleras i 

stadgar. Sådana riktlinjer kan exempelvis handla om hur man går till väga om man 

önskar central utdebitering av medlemsavgifter (som fanns med i tidigare 

stadgeförslag),  förtydligande hur man behandlar medlemsregister och annat som kan 

vara aktuellt. 

Förslaget till nya stadgar har överlämnats till RPG:s förbundsstyrelse. Vid 

förbundsstyrelsen sammanträde 2017 05 11 fattades beslut att inleda ett 

remissarbete och inbjuda RPG-distrikten och RPG-föreningar att vara med. 

Med vänlig hälsning 

Ann-Christin Lindbom, Bo Schylander, Curt Karlsson 
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Så här kommer remissarbete att läggas upp 

På uppdrag av RPG:s förbundsstyrelse har jag (Curt Karlsson) lovat att vara 

samordnare i remissarbetet. 

Remisstiden pågår fram till 30 september 2017. 

RPG-distrikt och RPG-föreningar erbjuds komma med skriftliga synpunkter och 

yttranden angående förslaget till nya stadgar. Det är viktigt att få del av så många 

synpunkter som möjligt från både RPG-distrikten och RPG-föreningar. 

Jag vill uppmana distrikten att engagera föreningarna att vara med i detta viktiga 

arbete. Inbjud till samtal och överläggningar! 

Får jag från RPG-distrikten del av RPG-föreningars aktuella e-postadresser är jag 

beredd att vidarebefordra stadgeförslaget till dessa föreningar. 

I oktober samlas arbetsgruppen på nytt och går igenom olika yttranden och 

synpunkter. Samråd sker med RPG:s förbundsstyrelse innan ett slutligt förslag prövas 

och fastställs av Riksstämman i Jönköping 2018.  

Hälsningar  

Curt Karlsson 

Skriftliga svar eller eventuella frågor sänds till 

RPG  

Curt Karlsson 

Industrigatan 28 S 

571 38 Nässjö 

e-post

curt.karlsson@folkbildning.net

Bilaga Förslag till stadgar 

mailto:curt.karlsson@folkbildning.net

