Stadgar för Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf

§1
Föreningens namn är Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf och
dess hemort är Helsingfors. Föreningens språk är svenska.
§2
Föreningens syfte är att sammanföra den finlandssvenska befolkningen till
gemensamma insatser för att främja det svenska bildningsarbetet i Finland som
föreningen Svenska folkskolans vänner rf utför genom att understödja utbildning och
bibliotek, bevilja studieunderstöd samt stödja andra former av finlandssvenska
bildnings- och kultursträvanden.
Föreningen kan fullfölja sitt ändamål genom att anordna diskussioner och andra
överläggningar, samt genom möten och fester.
Föreningen har rätt att inneha egendom, ta emot donationer samt anslag ur allmänna
medel och ordna penninginsamlingar och lotterier med vederbörligt tillstånd.
§3
Som medlem av föreningen kan styrelsen anta en privatperson som vill verka för
föreningens syfte.
§4
Medlemmarna erlägger årligen en medlemsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet.
§5
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som består av en på ett år vald
ordförande och fyra på två år valda ledamöter, av vilka hälften årligen avgår.
Styrelsens mandatperiod börjar genast efter årsmötet. Den som fyllt 70 år är inte
längre valbar till styrelsen.
Styrelsen, som inom sig väljer vice ordförande, är beslutför då minst hälften av
styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsen utser inom eller utom sig en
sekreterare.
Som styrelsens beslut gäller det förslag som har understötts av mer än hälften av de
närvarande styrelseledamöterna. Vid jämnt röstetal avgör ordförandens röst. Vid val
blir de valda som har fått flest röster. Om rösterna faller lika vid val, avgörs valet
genom lottdragning.
Styrelsen kan besluta om försäljning, byte och inteckning av föreningens egendom.

§6
Föreningens namn tecknas av ordföranden eller vice ordföranden, endera
tillsammans med sekreteraren.
Styrelsen kan ge en namngiven person rätt att teckna föreningens namn ensam eller
tillsammans med en annan namngiven person.
§7
Föreningen sammanträder till möte på kallelse av styrelsen minst två veckor före
mötet genom annons i någon i Finland utkommande allmänt spridd svensk tidning
samt på Svenska folkskolans vänner rf:s webbplats.
Vid föreningens möten har varje medlem en röst.
Såsom mötets beslut gäller, om inte annat bestämts i stadgarna, den åsikt som har
understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör
ordförandens röst förutom vid val, då lotten avgör.
Ett ärende som behandlas första gången bordläggs till ett följande möte, ifall minst 5
närvarande medlemmar yrkar på det. Vid föreningens möten förs beslutsprotokoll.

§8
Föreningen sammanträder till årsmöte före utgången av april månad, då följande
ärenden behandlas:
1. konstaterande av årsmötets stadgeenliga sammankallande,
2. val av mötesordförande och sekreterare för mötet samt minst två
protokollsjusterare och rösträknare,
3. styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under det gångna
verksamhetsåret,
4. föreningens räkenskaper och bokslut för föregående räkenskapsår,
5. presentation av revisorns utlåtande,
6. fastställande av bokslut och beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
och andra redovisningsskyldiga,
7. beslut om medlemsavgiften för löpande kalenderår,
8. fastställande av arvoden för styrelsen,
9. val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen i stället för dem som
är i tur att avgå,
10. val av revisor och dennas suppleant. Ifall ett revisionssamfund väljs till revisor
väljs inte en revisorssuppleant,
11. ärenden som inlämnats av en medlem före utgången av januari månad,
12. övriga i möteskallelsen angivna ärenden.

§9
Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.
§ 10
Förslag till ändring av dessa stadgar eller till upplösning av föreningen skall
skriftligen inlämnas till styrelsen. För att ett sådant i kallelsen till mötet nämnt
förslag ska godkännas bör det omfattas av minst två tredjedelar av de närvarande
medlemmarna vid två på varandra följande möten med minst två veckors mellanrum.
Det ena av dessa möten bör vara föreningens ordinarie årsmöte.
§ 11
Upplöses föreningen tillfaller dess tillgångar föreningen Svenska folkskolans vänner
rf eller så bör egendomen användas enligt de syften som omnämns i § 2 i dessa
stadgar.

