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       Viktiga beslut i korthet                                       2020-01-24 

 

 

 

Förbundsfrågor  

Överenskommelse med FAS Örebro och Mbsk att förbundets  

Förbundets arkivalier skall flyttas till Arkivcentrum i Örebro. 

 

 

 

Christina Edvertz är förbundets kontaktperson gentemot 

Arkivcentrum. 

 

Protokoll från förbundsstyrelsens möten skall lämnas till 

Arkivcentrum vid varje förbundsstämma. 

Arkiv 

§ 59 i 

styrelseprotokoll 

2017-01-30-31 

 

§ 83 i styrelseprotokoll 

2017-05-03-04 

 

§ 83 i styrelseprotokoll 

2017-05-03-04 

En arbetsgrupp tillsätts för att tillsammans med Peter Hansson på 

Medborgarskolan göra upp en handlingsplan inför den nya 

dataskyddsförordningens ikraftträdande. 

Dataskyddsförordning 

§ 128 i styrelseprotokoll 

2018-02-19-20 

 

 

  

Redovisning jämte verksamhetsberättelse och revision skall ske 

årsvis. 

 

 

Förbundets kassör skall ha ett bankkort för förbundet. 

 

 

Förbundets kassör skall ha ett icke-personligt företagskort 

 

 

Windows-dator med tillbehör skall inköpas till kassören. 

 

 

Ett dokument om attesträtt antas av förbundsstyrelsen. 

 

 

Redovisning i vissa enskilda kostnadsslag skall införas. 

 

 

Förbundet skall ha kvar sitt administrativa system men låta 

enskilda föreningar pröva andra system. 

 

Balansräkningens reserv för verksamhetsfrämjande åtgärder skall 

användas för att bekosta förbundets föreningsstöd. 

Ekonomisk redovisning 

§ 321 i styrelseprotokoll 

2015-02-17 - 18 

 

§ 119 i styrelseprotokoll 

2017-11-14-15 

 

§ 25 i styrelseprotokoll 

2018-11-13-14 

 

§ 25 i styrelseprotokoll 

2018-11-13-14 

 

§ 34 i styrelseprotokoll 

2018-11-13-14 

 

§ 111 i styrelseprotokoll 

2019-11-05-06 

 

§ 67 i styrelseprotokoll 

2019-05-13-14 

 

§ 94 i styrelseprotokoll 

2019-08-27-28 
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Nya förbunds- och föreningsstadgar har införts. 

 

 

 

 

I föreningsstadgarnas rubrik skall Förslag till Normalstadgar 

ändras till Normalstadgar 

Förbunds- och 

föreningsstadgar 

§ 19 i stämmoprotokoll 

2018-05-25-26 

 

§ 125 i styrelseprotokoll 

2020-01-21-22 

Firman tecknas av hela styrelsen alternativt av  vice ordföranden 

Christina Edvertz och en av styrelsens ledamöter, två i förening. 

Att teckna förbundets bankgirokonto utsågs kassören Ingvor 

Lindström alternativt vice ordföranden Christina Edvertz. 

Firmateckning 

§ 161-162 i 

styrelseprotokoll 2018-

05-26 

Förbundsstämman 2018 skall med ändring  av tidigare beslut äga 

rum 25 -26  maj. Värnamo skall tillfrågas om värdskapet. 

 

Senare har Värnamo accepterat värdskapet. 

 

Blivande styrelseledamöter skall vid resa till förbundsstämma få 

samma ersättning som avgående. 

 

Förbundsstämman skall föreslås att förbundsstämma skall äga rum 

varje år men med minskat deltagarantal. Ordförande och 

viceordförande väljs på ett år och övriga ledamöter på två år. 

Under en övergångsperiod kommer hälften av dessa att väljas på 

ett år och hälften på två år. 

Förbundsstämman skall äga rum vartannat år. 

 

Extra stämma skall hållas inom tre månader. 

 

Datum för extra stämma skall preliminärt vara 30 augusti. 

 

 

Stämman 2020 skall äga rum i Alingsås. 

Förbundsstämma 

§ 57 i styrelseprotokoll 

2017-01-30 - 31, 

 

 

§ 24 i styrelseprotokoll 

2016-08-30-31 

 

§ 112 i styrelseprotokoll 

2017-11-14-15 

 

 

 

§ 18 i stämmoprotokoll 

2018-05-25-26 

§ 27 i stämmoprotokoll 

2018-05-25-26 

§ 163 i styrelseprotokoll 

2018-05-26 

 

§ 16 i styrelseprotokoll 

2018-09-06. 

Föreningsregistret uppdateras fortlöpande med ordförande, kassör 

och sekreterare i varje förening. 

 

 

Senare har även startår för resp förening införts. 

 

Webmaster skall vara ansvarig för föreningsregistret 

Föreningsregister 

§ 153 i styrelseprotokoll 

2011-03-04 - 05 

 

 

 

§ 51 i styrelseprotokoll 

2019- 01-30-31 

Förbundet har olycksfallsförsäkring i Folksam med 

försäkringsnummer  K 66184 Aktiva seniorer. 

Nytt avtal gäller fr om 2016-09 - 01. 

Försäkring vid 

olycksfall 

§ 375 i styrelseprotokoll 

2016-02-02 - 03 

Årlig rikstävling i FAS-Golf startades 2010. Se hemsidan för 

historik. 

En golfkommitté har utsetts med Christer Johansson från 

Enköping som ständig ledamot, Lillemor Fridlundh som 

förbundets representant samt representanter för årets och förra 

Golf 

§ 347 i styrelseprotokoll 

2015-09-08 - 09 
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årets värdföreningar. 

Samtliga föreningsordförande skall informeras om att man skall ta 

reda på vilka föreningsmedlemmar som spelar golf.  

En arbetsgrupp bör utses med uppgift att ta ställning till FAS-

golfens fortlevnad 

 

§ 101 i styrelseprotokoll 

2017- 08-31 - 09-01 

§ 157 i styrelseprotokoll 

2018-05-24 

Kommitté har utsetts att besluta om vad som skall sättas in på 

hemsidan samt om status för det införda. I kommittén ingår 

ordförande, vice ordförande, webmaster och ledamot Rolf Bååth. 

Behörighetsregistrerade är förbundsstyrelsens ledamöter samt 

ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och webmaster i 

resp förening. 

Administratör skall godkänna texter innan de publiceras på 

hemsidan. 

 

Beslut om  nytt webbhotell skall tas av arbetsgrupp. 

Hemsidan -

beslutskommitté - 

behörighet 

§ 312 i styrelseprotokoll 

2014-11-18 - 19 

 

§ 89 i styrelseprotokoll 

2019-08-27-28 

 

§ 108 i styrelseprotokoll 

2019-11-05-06 

Stadgar och årsmötesprotokoll  skall läggas ut publikt. 

Förbundsstyrelsens protokoll, information om 

ordförandekonferenser och kalendarium skall endast vara 

tillgängliga för behörighetsregistrerade. 

 

Endast styrelsen skall ha åtkomst till föreningsregistret. 

 

 

 

 

 

§ 15 i styrelseprotokoll 

2018-09-06. 

Förbundet skall finnas med på Facebook och Twitter. Webmaster 

ansvarar för detta. 

 

 

 

Förbundet skall inte längre finnas med på Facebook och Twitter. 

 

Uppdraget som webmaster annonseras på hemsidan. 

 

 

Hjälp skall sökas hos Medborgarskolan för att få fram en 

kravspecifikation för ett nytt hemsidesprogram. En ledamot i den 

nya styrelsen skall vara ansvarig för hemsidan. 

Hemsidan - Facebook 

och Twitter 

§ 338 i styrelseprotokoll 

2015-05-19 - 20 

 

§119 i styrelseprotokoll 

2020-01-21-22 

 

§ 94 i styrelseprotokoll 

2017-08-31 - 09-01 

 

§ 147 i styrelseprotokoll 

2018-04-23-24 

Webmastern skall främst hjälpa föreningarna att komma i gång 

med sina hemsidor och grundprogram. 

 

 

 

 

Webmastern skall samla föreningswebmastrar, som har ständiga 

problem med sina hemsidor,  för genomgång. 

 

Webmaster  skall kontakta de föreningar som vill ha 

webmasterutbildning, 

 

Utbildning till föreningarna får vänta till Joomla uppdaterats till 

version 4. 

Hemsidan- 

webmasterns 

arbetsuppgifter 

§ 16 i styrelseprotokoll 

2016-08-30 -31 

 

§ 73 i styrelseprotokoll 

2017-05-03-04 

 

§ 127 i styrelseprotokoll 

2018-02-19-20 

 

§ 15 i styrelseprotokoll 

2018-09-06 
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I varje region skall finans en ansvarig för utbildning för hemsidor 

och IT. Webmastern skall komma med förslag om utbildning. 

 

Inriktningen skall vara att föreningarna skall gå över till 

Wordpress. 

 

 

Oderl@nd skall vara nytt webbhotell för förbundet. 

 

§ 28 i styrelseprotokoll 

2018-11-13-14 

 

§ 108 i styrelseprotokoll 

2019-11-05-06 

 

 

§ 120 i styrelseprotokoll 

2020-01-21-22 

Birgitta Swenson skall vara materialansvarig. Materialansvar 

§ 26 i styrelseprotokoll 

2018-11-13-14 

 

Förbundet skall tillhandahålla ett bokningsprogram för 

föreningarna. 

Bokningsprogram 

§ 73 i styrelseprotokoll 

2017-05-03-04 

 

 

Christina Edvertz och Rolf Bååth skall utreda vilka för- och 

nackdelar det finns med att vara medlemsorganisation inom 

Medborgarskolan. 

 

Förbundet skall vara kvar som medlemsorganisation inom 

Medborgarskolan 

Medborgarskolan 

§ 77 i styrelseprotokoll 

2017-05-03-04 

 

§ 313 i styrelseprotokoll 

2018-02-19-20 

§ 15 i stämmoprotokoll 

2018-05-25-26 

Ordförandekonferenserna är avsedda för ordförande eller ersättare. 

Förbundet står för kostnaderna. 

 

 

Beslut 2015-09-08-09 om ansvar för samrådsmötena skall även 

gälla ordförandekonferenserna. 

 

Varje förening får delta med endast en representant. 

Ordförandekonferenser 

§ 66 i styrelseprotokoll 

2017-01-30-31 

 

§ 114 i styrelseprotokoll 

2017-11-14-15 

 

§ 68 i styrelseprotokoll 

2019-05-13-14 

Förbundet skall inte syssla med pensionärsrabatter. Rabatterbjudanden 

§ 116 i styrelseprotokoll 

2017-11-14-15 

Samrådsmötena skall ske i förbundsstyrelsens regi med inbjudan 

och mötesledning, medan den lokala värdföreningen ordnar 

lokaler, lunch m m på resp ort.  

 

 

Förtäringsavgift för personer utanför representation höjs till 200 

kr. 

 

Samma indelning skall gälla för samråd och 

ordförandekonferenser.  

Regionala samråd 

§ 352  i styrelseprotokoll 

2015-09-08 - 09 

 

 

§ 31 i styrelseprotokoll 

2016-11-16 - 17 

 

§ 79 i styrelseprotokoll  

2017-05-03-04 
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Förbundet skall vara indelat i fem regioner som tidigare, men 

namnen skall vara FAS Nord, FAS Öst, FAS Bergslagen, FAS 

Väst och FAS Syd. 

 

På de regionala samråden skall tid avsättas för diskussioner mellan 

stora respektive små föreningar. 

 

Från varje förening skall delta föreningens kassör samt ytterligare 

en person. 

 

§ 114 i styrelseprotokoll 

2017-11-14-15 

 

 

§ 113 i styrelseprotokoll 

2017-11-14-15 

 

§ 77 i styrelseprotokoll 

2019-05-13-14 

Nytt resereglemente publiceras på hemsidan. Resereglemente 

§ 63 i 

Styrelseprotokoll 

2017-01-30-31 

Telefonkonferenser skall äga rum vid akuta behov. Telefonkonferenser 

§ 102 i styrelseprotokoll 

2017-08-31 -  09-01 

Föreningsfrågor  

Efter förslag från förbundsstyrelsen fastställs förbundsavgiften för 

2011 och 2012 till 15 kr. Nybildade föreningar är befriade från att 

erlägga förbundsavgift under de två första åren. 

 

 

Förbundsstämmorna 2012, 2014 och 2016 har också fastställt 

förbundsavgiften till 15 kr. 

Förbundsavgifter 

§ 17 i protokoll från 

förbundsstämma 2010-

05-29 - 30 

Vid behov kan förening ansöka hos förbundet om förlustgaranti  

om max 5000 kr för större arrangemang i syfte att värva nya 

medlemmar. Förbundet önskar uppföljning om hur arrangemanget 

utfallit. 

 

Föreningar med mindre än 500 medlemmar skall få förbundsstöd 

med halva externa kostnaden för aktiviteter för 

medlemsrekrytering. 

Förlustgaranti till 

föreningar 

§ 190 i styrelseprotokoll 

2012-02-09 - 10 

 

§ 91 i styrelseprotokoll 

2019-08-27-28. 

Ranrikes ansökan om inträde i Förbundet Aktiva Seniorer 

godkänns. 

 

 

Alla nya föreningar får starthjälp från förbundet med annonser och 

viss administration för att kunna starta samt därefter 5000 kr som 

hjälp vid omkostnader innan medlemsavgifterna ger stabilitet. Nya 

föreningar kan också få stöd för att delta i förbundsstämma liksom 

Norrlandsföreningar med särskilt höga resekostnader. 

 

Blankett för inträde i förbundet. 

Nya föreningar 

§ 20 i styrelseprotokoll 

2016-08-30 - 31 

 

§ 106 i styrelseprotokoll 

2010-03-22 - 23 

 

 

 

 

§ 39 i styrelseprotokoll 

2016-11-16 - 17 

Som hjälp till resekostnader vid resor till exempelvis 

förbundsstämmor utbetalas 50% för en person med billigaste 

färdmedel - dock högst 2000 kr. 

 

 

Reseersättning vid 

förbundsstämmor m m 

§ 385 i styrelseprotokoll 

2016-04-13 
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Förbundet betalar deltagaravgifter vid förbundsstämmor samt den 

del av en förenings resekostnad som överstiger 1000 kr. 

§ 92 i styrelseprotokoll 

2019-08-27-28. 

De regionansvariga bör göra besök hos föreningarna i resp region. 

 

 

 

Regionansvariga skall engagera sig för att upptäcka föreningar 

med svårigheter. 

 

Fem styrelsemedlemmar skall vara regionansvariga i var sin 

region. 

 

Regionansvariga skall kontakta regionens föreningar angående 

resp hemsidas aktualitet. 

 

Regionansvar 

 § 143 i styrelseprotokoll 

2018-04-22-23 

 

§ 144 i styrelseprotokoll 

2018-04-22-23 

 

§ 54 i styrelseprotokoll 

2019-01-30-31 

 

§ 113 i styrelseprotokoll 

2019-11-05-06 

Påminnelse bör  lämnas  vid ordförandekonferenser och samråd 

om att föreningarna meddelar förbundet om jubileumsfirande vid 

10, 20, 25, 30, 40 50 etc så att detta kan uppmärksammas. 

Föreningarnas startår noteras på hemsidan i kalendern samt i 

föreningsregistret.  

Förbundets gåva skall vara 1000 kr till välgörande ändamål, och 

föreningen får själv bestämma vilken organisation som skall få 

gåvan. 

Förbundsstyrelsens närvaro vid jubileum kan inte beslutas 

generellt utan hänvisas till resp samrådsansvarig. 

 

Gåvobeslutet upphör att gälla. 

 

 

Uppvaktning vid 

föreningsjubileum § 

310 i styrelseprotokoll 

2014-11-18 - 19 

 

§ 355 i styrelseprotokoll 

2015-09-08 - 09 

 

 

 

 

§ 30 i styrelseprotokoll 

2018-11-13-14. 

 

En arbetsgrupp utses för att ta reda på vilka ekonomiska och 

administrativa system, som föreningarna kan rekommenderas att 

använda. 

Ekonomiska och 

administrativa system 

§ 30 i styrelseprotokoll 

2018-11-13-14 

Formalia kring förbundsstyrelsen  

Alla styrelseledamöter som gör något för förbundsstyrelsen skall 

ersättas för uppkomna kostnader. 

 

 

Webmaster skall få 1600 kr i årlig kostnadsersättning. Ordförande, 

kassör och sekreterare får generell kostnadsersättning om vardera 

500 kr årligen. 

Kostnadsersättning 

§ 16  i styrelseprotokoll 

2016-08-30 - 31 

 

§ 72 i styrelseprotokoll 

2017-05-03-04 

Styrelseledamöter har 1 vecka på sig att reagera på utskickat 

protokoll. 

Viktiga beslut skall markeras med fet stil i protokollet. 

Sammanställningen "Viktiga beslut" skall finnas på förbundets 

hemsida. 

Protokoll 

§ 15 i styrelseprotokoll 

2016-08-30 - 31 

Sekreteraren skall skicka ut förslag till föredragningslista för 

godkännande till ordf och vice ordf. 

Föredragningslista 

§ 43 i styrelseprotokoll 

2019-01-30-31 
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