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1        Navn/definisjon 

PFO er en paraplyorganisasjon for pensjonistforeninger og pensjonistlag i Trondheim 

Organisasjonens navn er ”Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim” forkortet 
PFO. PFO er en partipolitisk og livssynmessig nøytral og uavhengig ideell 
organisasjon. Den ble stiftet som Samarbeidskomitéen for pensjonistene i Trondheim 
23.5.1966, og endret navn til Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) i 1994. 

 

2 Formål og arbeidsområde 

a. PFO er en medlemsorganisasjon for pensjonistforeninger/-lag i Trondheim. PFO skal 
arbeide for å få alle pensjonistforeninger/lag i Trondheim som medlemmer, og være et 
koordinerende organ for medlemsforeningen/-lagene. PFO skal bistå ved etablering av 
lokale pensjonistforeninger/-lag. PFO skal arbeide for å oppnå et best mulig samarbeid 
mellom foreningene/lagene, og for å ivareta medlemmenes fellesinteresser 
 

b. Medlemsforeningene/lagene utøver sitt eierskap til PFO gjennom vedtak på PFOs 
årsmøte. 
 

c. PFO skal bistå medlemsforeningene/lagene med å ivareta medlemmenes sosiale, 
helsemessige, økonomiske og kulturelle interesser ved å fremme henvendelser og 
saker av interesse for pensjonister overfor offentlige myndigheter, samt aktuelle 
organisasjoner og institusjoner. 
 

d. PFO skal søke å samarbeide med organisasjoner og myndigheter som arbeider for å 
bedre eldres hverdag (kår). PFO skal arbeide med å bli representert i styrer/råd/utvalg 
m.v. som kan påvirke situasjonen for eldre. 
 

e. PFO skal arbeide for at «Eldres Hus» Hornemansgården fortsatt skal være et senter og 
naturlig samlingssted med et godt aktivitetstilbud for eldre i Trondheim. PFO skal 
bidra til at alle eldre føler seg velkommen i Hornemansgården, enten de er medlemmer 
av PFO eller ikke 

f. PFO skal være tilgjengelig på e-post post@pfo-trd.no. I tillegg er relevant informasjon 
være tilgjengelig på PFOs hjemmeside, https://www.pfo-trd.no. Etter kommunalt 
politisk vedtak har PFO kontor i Hornemansgården .  

 

3 Medlemskap 

a. Pensjonistforeninger/lag i Trondheim kan søke om medlemskap i PFO. PFOs styre 
avgjør søknader om medlemskap. 
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b. Medlemstallet i foreningene/lagene pr. 1.januar legges til grunn for beregning av 

kontingenten, som må være betalt innen fire -4 - uker før årsmøtet.  Det betales for 
maks 300 medlemmer. Kontingenten må være betalt innen fristen for at 
foreningen/laget skal være stemmeberettiget på årsmøtet. 
 
 

4 Årsmøtet 

a. Årsmøtet er PFOs øverste myndighet.  På årsmøtet har medlemsforeningene /lagene 
representasjonsrett/stemmerett etter følgende oversikt: 

Foreninger/lag med inntil 50  medlemmer: 1 representant 
Foreninger/lag med inntil 51-150 medlemmer: 2 representanter  
Foreninger/lag med over 150       medlemmer: 3 representanter  
I spesielle situasjoner der vi må begrense antallet representanter, vil hver 
forening få 1 representant, med antall stemmer ut i fra det som står over. 
 

b. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned.  PFOs styre fastsetter dato 
og sted for årsmøtet. Varsel sendes medlemsforeningene/lagene minst 6 ukers før 
årsmøtet.  Frist for å fremme forslag til behandling på årsmøtet er 4 uker.  Innkalling 
med årsmøtedokumenter skal gjøres tilgjengelige senest 3 uker før årsmøtet. 
 

c. Årsmøtedokumentene skal inneholde: 
Saksliste med: 
 1 Åpning 
 2 Konstituering: 

- Godkjenning av representantene 
- Godkjenning av innkallingen 
- Godkjenning av saksliste 
- Godkjenning av forretningsorden 
- Valg av møteleder 
- Valg av møtesekretær 
- Valg av tellekorps med 2 medlemmer og 2 representanter til å 

signere møteprotokollen 
3 Årsmelding 
4 Revidert regnskap 
5 Innkomne forslag 
6 Virksomhetsplan 
7 Kontingent/budsjett 
8 Valg på følgende verv: 
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- Styre: 
a Leder  2 år 
b Nestleder   2 år 
c 3 Styremedlemmer 2 år 
d 1varamedlem 1 år 

      2 varamedlem 1 år 
 

- Kontrollkomité 
a Leder  2 år 
b 2 medlemmer 2 år 
1 varamedlem  1 år 

 
- Valgkomite: 

a Leder  2 år 
b 2 medlemmer 2 år 
c 1 varamedlem 1 år 
 

 Kandidater til styret og verv må være medlem av en av PFOs foreninger/lag. 
 
 Valgkomiteen redegjør for sin innstilling. 
 

Leder og nestleder samt leder valgkomité og leder kontrollkomité velges enkeltvis. 
Øvrige medlemmer velges samlet. Varamedlemmer velges samlet. Alle valg avgjøres 
med alminnelig flertall.  Ved valg hvor det er flere kandidater, skal det være skriftlig 
avstemning. 
   
Bare halvparten av styret og komiteer bør skiftes ut samtidig.   
Som hovedregel gjelder at ingen kan ha samme verv mer enn 2 hele påfølgende 
valgperioder. 

Det er viktig for styrets sammensetning at valgkomiteen i sitt arbeid gjør det klart for 
de som skal velges inn, hvilke verv/oppgaver som skal fordeles. (referent/sekretær, 
økonomi ev. dataansvarlig) Dette for å sikre at de forskjellige oppgavene som styret 
skal utføre, kan bli gjort på best mulig måte. 

d. Alle beslutninger i årsmøtet, unntatt vedtektsendringer og oppløsning av 
organisasjonen, avgjøres med alminnelig flertall. 
Alle representanter som møter på årsmøtet har en stemme hver. Ingen har rett til å avgi 
stemme ved fullmakt.  Styrets medlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet. 

 
     e.   Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen 4 uker før årsmøtet.  Styret 

avgir innstilling, og legger deretter saken fram for Årsmøtet.  For å endre vedtektene 
må minst 2/3 av de stemmeberettigede representantene stemme for forslaget. 
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5 Ekstraordinært Årsmøte 

Oppstår det forhold som ligger utenfor styrets beslutningsområde, eller forhold som 
styret mener må forelegges medlemsforeningene, skal det innkalles til ekstraordinært 
årsmøte.   

Ekstraordinært årsmøte kan også avholdes når 1/4 av foreningene/lagene krever det.  

Tidsfrister for varsling og framsending av dokumenter er de samme som for et 
ordinært årsmøte. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjøre 
i innkallingen. 

Før det treffes vedtak om et ekstraordinært årsmøte, skal kontrollkomiteen konsulteres 
med tanke på nødvendighet.   

 

6  Styret  

 Styret er PFO´s høyeste organ mellom årsmøtene 

a. I forhold til pkt 2 «Formål og arbeidsområde», er styret ansvarlig overfor de tilsluttede 
foreninger og deres medlemmer 

b. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av 5 stemmeberettigede medlemmer er til 
stede. Ved stemmelikhet avgjør styreleder med dobbeltstemme.  Er styreleder 
forhindret fra å delta i styremøte, trer nestleder inn som styreleder. 

c. Varamedlemmer skal innkalles til styremøtene med tale- og forslagsrett. 

d. Styret organiserer seg med hensyn til å ivareta sekretær- og økonomigjøremål. 

e. I saker hvor det er praktisk, kan styret organisere seg med arbeidsutvalg bestående av 
leder, nestleder og ett styremedlem. Utvalget utarbeider innstilling til styret. 

f. Styrets leder og et styremedlem har prokura hver for seg. 

g. Regnskap for PFO skal føres etter regnskapslovens bestemmelser, Styret er ansvarlig 
for utarbeidelse av årsregnskap og budsjett.  Regnskapet oversendes kontrollkomiteen 
for gjennomgang.  Kontrollkomiteens rapport presenteres på årsmøtet. 

h. Det skal føres protokoll fra styremøter. Ved fullført styremøte gjennomgår styreleder 
protokoll med saksliste og vedtak.  Når styret har godkjent protokollen, er det ikke 
lengre anledning til å gjøre endringer. 
Protokoll fra styremøter sendes til medlemsforeningene/lagene og leder av 
kontrollkomiteen. 
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i. Styrets beretning om organisasjonens virksomhet fremlegges på ordinært årsmøte. 
Styret er ansvarlig for at vedtak fattet på årsmøtet blir gjennomført.  

j. Medlemsforeningene skal inviteres til en årlig lederkonferanse. Valgkomiteen deltar. 
 

 

7   Kontrollkomité 

Regnskapet for PFO skal føres etter regnskapslovens bestemmelser og kontrolleres av 
kontrollkomiteen 

Kontrollkomiteen skal på vegne av årsmøtet føre tilsyn med PFOs økonomiske 
beslutninger. I tillegg skal komiteen kontrollere at PFO’s styre opptrer i samsvar med 
vedtekter, vedtak, bevilgninger og beslutninger fattet av årsmøtet og innen gjeldende 
lovverk. 

Kontrollkomiteen avgir beretning til PFOs årsmøte.  Forøvrig skal komiteen løpende 
ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere dette til PFOs styre. 

 

8 Eksklusjon 
Styret kan ekskludere en medlemsforening/lag når:  

a foreningen opptrer i strid med PFOs vedtekter og retningslinjer.  

 b foreningen opptrer til skade for PFO 

Slik utelukkelse trer i kraft etter styrets innstilling og etter konferanse med 
kontrollkomiteen 

 

9 Oppløsning 

PFO kan oppløses når forslag om dette foreligger på årsmøtet, og det får minst 2/3 
flertall.   

Ved vedtak om oppløsning, skal det umiddelbart innkalles til et ekstraordinært årsmøte 
med oppløsning som eneste sak. Dersom dette møtet opprettholder vedtaket (2/3 
flertall), er organisasjonen oppløst. 

Ved vedtak om oppløsning overføres PFOs midler, etter årsmøtets beslutning, til 
eldrekulturen innen Trondheim kommune. 


