Förslag till nya stadgar för Svenska folkskolans vänner rf
Förhandsgranskade av Patent- och registerstyrelsen 4.1.2019

§1
Föreningens namn är Svenska folkskolans vänner rf och dess hemort är Helsingfors.
Föreningen är grundad år 1882 och dess namn förkortas SFV.
§2
Svenska folkskolans vänner rf:s syfte är att främja svenskt bildningsarbete i Finland
genom att understöda utbildning och bibliotek, bevilja studieunderstöd samt stödja
andra former av finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden.
För att förverkliga sitt syfte kan föreningen utdela stipendier, pris, medaljer och
understöd, ordna tävlingar, sammankomster och evenemang, bedriva publikations-,
förlags-, utbildnings- och projektverksamhet samt stå som huvudman för en
studiecentral.
Föreningen har rätt att äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom, att hyra
ut lokaler, ta emot understöd, donationer och testamenten, bilda och förvalta fonder
samt ordna penninginsamlingar och lotterier efter att ha inhämtat tillstånd.
§3
Medlemmar i föreningen är dels personmedlemmar, dels med föreningen samverkande
inregistrerade medlemsföreningar.
Personmedlemmar är arbetande medlemmar eller hedersmedlemmar.
Korresponderande, understödjande, ständiga och andra medlemmar som invalts innan
dessa stadgar träder i kraft kvarstår som medlemmar i föreningen.
Till arbetande medlemmar kan styrelsen kalla personer som är medlemmar i
Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf och som godkänner SFV:s
stadgar. Personerna bör ha sakkunskap i frågor som SFV behandlar.
Till hedersmedlemmar kan föreningens möte kalla personer som i särskilt
anmärkningsvärd grad främjat föreningen och det svenska bildningsarbetet i Finland.
Av hedersmedlemmar uppbärs inte medlemsavgift.
Medlemsföreningar, som i enlighet med sina stadgar uteslutande grundats för
främjande av föreningens i § 2 nämnda syften, antas av styrelsen.

Rösträtt vid föreningens möten tillkommer varje personmedlem (arbetande medlemmar
och hedersmedlemmar samt korresponderande medlemmar, understödjande
medlemmar och ständiga medlemmar) och medlemsförening. En medlemsförening
representeras på föreningsmöten av en representant som medlemsföreningen utser.
Av personmedlemmar och medlemsföreningar kan uppbäras olika stora
medlemsavgifter.
§4
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen. Styrelsen har nio ledamöter, som utses
av årsmötet för en period på tre år. Vid val av styrelse bör strävan vara att ledamöterna
är väl insatta i den typ av ärenden som SFV behandlar. Sakkunskap om regionala
förhållanden bör också eftersträvas. Den som fyllt 70 år är inte längre valbar till
styrelsen.
Av styrelsens ledamöter står årligen en tredjedel i tur att avgå. Styrelsens mandattid
börjar genast efter årsmötet.
Till sitt första konstituerande möte sammanträder styrelsen genast efter årsmötet. Mötet
leds av styrelsens tidigare ordförande eller vice ordförande. Om ingen av dem längre
tillhör styrelsen leds mötet av den till åren äldsta ledamoten i styrelsen. Vid detta möte
utser styrelsen inom sig ordförande och vice ordförande vilkas mandattid är perioden
mellan ordinarie årsmöten.
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och inom eller utom sig eventuella andra
arbetsgrupper. Närmare föreskrifter om utskott och arbetsgrupper ges i föreningens
arbetsordning.
Dessutom utser styrelsen ett kapitalförvaltningsråd bestående av tre till fem ledamöter
med insikt och kunnande om placeringsverksamhet. Mandatperioden är 3 år per
ledamot. Kapitalförvaltningsrådets uppgift är att vara ett för styrelsen rådgivande organ
i frågor om placeringar och förmögenhetsförvaltning. En av kapitalförvaltningsrådets
ledamöter kan tillhöra SFV:s styrelse. SFV:s ordförande och kanslichef har rätt att delta i
och uttala sig på rådets möten. Kapitalförvaltningsrådet utser ordförande inom sig. Om
rådets uppgifter och arbete stadgas närmare i SFV:s arbetsordning.
§5
Styrelsen ska omsorgsfullt främja föreningens syften samt förvalta till föreningen
anförtrodda medel.
Styrelsen utser föreningens kanslichef och fast anställd personal.
Styrelsen kan besluta om försäljning, byte och inteckning av föreningens egendom. I
fråga om fast egendom som är betydande behandlas ärendet dock på föreningens möte.

Styrelsen kan ur föreningen utesluta en medlem enligt grunder som nämns i
föreningslagen.
§6
Styrelsens ordförande eller om denna är förhindrad styrelsens vice ordförande svarar för
att styrelsen sammanträder vid behov. Styrelsemöte sammankallas också om minst tre
styrelseledamöter skriftligen anhåller om detta. Personlig kallelse till möte bör utsändas
minst 7 dagar före mötet. Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess ledamöter är
närvarande. Styrelsen kan enhälligt besluta att sammankomma med kortare varsel.
Styrelsen kan också fatta beslut på annat sätt än genom fysiskt möte.
Vid styrelsens möten fattas beslut med absolut röstövervikt. Vid lika röster avgör
ordförandens röst. Ett ärende, som för första gången tas upp till behandling i styrelsen,
bordläggs till ett följande möte, om minst tre närvarande medlemmar så yrkar. Vid val
blir de valda som har fått flest röster. Val förrättas med slutna sedlar, ifall någon ledamot
så önskar. Om rösterna faller lika vid val avgör lotten.
§7
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande, endera jämte
kanslichefen. Styrelsen kan ge en namngiven person rätt att teckna föreningens namn
ensam eller tillsammans med en annan namngiven person.

§8
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
§9
Föreningens medlemmar sammanträder på kallelse av styrelsen till årsmöte, som hålls
före utgången av april månad på dag och ort som styrelsen bestämmer.
Kallelse till föreningens årsmöte sker antingen skriftligt eller per e-post till varje
personmedlem och medlemsförening till den adress som har meddelats till föreningens
medlemsregister eller genom annons i allmänt spridd svensk tidning eller på SFV:s
webbplats. Kallelsen bör sändas eller publiceras senast 14 dagar före mötet.
Personmedlemmar som önskar utöva sin rösträtt vid årsmötet ska anmäla sitt
deltagande i mötet senast den dag som nämns i möteskallelsen.
På årsmötet behandlas följande ärenden:
1. val av ordförande och sekreterare för mötet,
2. val av minst två protokolljusterare samt två rösträknare,
3. styrelsens årsberättelse, jämte bokslut för föregående år,
4. revisorns utlåtande,

5. fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra
redovisningsskyldiga,
6. fastställande av arvoden för styrelsen,
7. val av ledamöter i föreningens styrelse i stället för de avgående,
8. val av revisor och dennas suppleant för det löpande kalenderåret. Ifall ett
revisionssamfund väljs till revisor väljs inte en revisorssuppleant,
9. fastställande av medlemsavgifter för det löpande kalenderåret,
10. utseende av ett valberedningsorgan
11. ärenden som inlämnats av en medlem före utgången av januari månad,
12. övriga i möteskallelsen angivna ärenden.

§ 10
Föreningens medlemmar kallas till extra möte då styrelsen anser det nödvändigt, eller
om minst en tiondel av röstberättigade medlemmarna för ett visst uppgivet ändamål
skriftligen hos styrelsen anhåller om detta. Kallelse till extra möte sker på samma sätt
som kallelse till årsmöte.
§ 11
Vid föreningens möten fattas beslut med absolut röstövervikt, om inte annorlunda
bestäms i dessa stadgar. Vid jämnt röstetal avgör ordförandens röst. Val förrättas med
slutna sedlar, då någon medlem så yrkar. Om rösterna faller jämnt, avgör lotten. Ett
ärende som behandlas för första gången bordläggs till ett följande möte, ifall minst 5
närvarande medlemmar yrkar på det. Vid föreningens möten förs beslutsprotokoll.

§ 12
Förslag till ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning behandlas vid två
på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum och ska, för att
ändring ska gälla, vid det första mötet antas med absolut röstövervikt och vid det senare
mötet omfattas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.
§ 13
För den händelse föreningen upplöses, tillfaller dess egendom Svenska
litteratursällskapet i Finland rf. Alternativt kan mötet med minst tre fjärdedelar av de
avgivna rösterna besluta att egendomen ska användas för annan sådan verksamhet som
avses i § 2 av dessa stadgar.

