Yhdessä kohti hyvinvointia
Tillsammans mot välmående

Österbottens Föreningar rf:s stadgar
1§ Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Pohjanmaan Yhdistykset ry - Österbottens föreningar rf. Föreningens hemort är Vasa.
Föreningen är finskspråkig, men använder också svenska i sin verksamhet.
2§ Föreningens syfte och verksamhetens karaktär
Föreningens syfte är att:
-

främja den fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågan och det allmänna välmåendet hos
befolkningen i Österbotten
främja samarbete mellan medlemmar och föreningar som genom sin verksamhet främjar hälsa och
välbefinnande i Österbotten

För att uppnå sitt syfte gör föreningen detta:
-

skaffar passande utrymmen för sin verksamhet
handleder och stöder medlemsföreningarna i frågor som berör deras samarbete
utövar informations- och publikationsverksamhet
ordnar bildnings- och informationstillfällen med hälsofrämjande och stödjande information
fungerar som mötesplats för människor
samarbetar med organisationer inrättningar och samfund som främjar hälsa och välmående
gör förslag och motioner och ger utlåtanden
producerar informations- och rådgivningsservice samt erbjuder service- och köpeavtal till kommunen
eller annan offentlig sektor för de tjänster de tillhandahåller

För att stöda sin verksamhet kan föreningen
-

hyra ut sina utrymmen till de registrerade medlemmarnas föreningar och andelslags bruk samt till
andra samarbetspartners som är i behov av utrymmen
ordna kostnadsfria och avgiftsbelagda utbildningstillfällen
äga fast och lös egendom för sin verksamhet
ordna lotterier och andra insamlingar med sakenligt tillstånd
ta emot bistånd, donationer och testamenten
bedriva caféverksamhet
bedriva sådan inkomstverksamhet som ansluter sig direkt till föreningens
verksamhetsidé
eller anses ha ekonomiskt litet värde

Föreningens syfte är inte ekonomisk vinst eller annan ekonomisk inkomst för dem som deltar i föreningens
verksamhet.
3§ Medlemmar
Till föreningens ordinarie medlemmar kan godkännas de registrerade föreningar som främjar hälsa och
välmående eller deras registrerade klubbar och rättsdugliga kollektiv eller stiftelse som godkänner
föreningens syfte. Som stödmedlem kan godkännas en privatperson, eller en sammanslutning med
rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Ordinarie medlemmar och
understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse efter inlämnad ansökan. En person som på
ett betydande sätt främjat och stöttat föreningens verksamhet eller erbjudit sin sakkunskap till föreningen
kan efter föreningsmötet på framställning av styrelsen kallas för hedersordförande, hedersmedlem eller
sakkunnig.
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4§ Utträde och uteslutning av medlemmar
Medlemmen har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligt anmäla detta till styrelsen eller dennes
ordförande eller anmäla utträdet på föreningens möte för protokollföring. Styrelsen kan avskeda en
medlem från föreningen, om medlemmen trots uppmaningar låtit bli att betala sin förfallna medlemsavgift
eller på något annat sätt inte fullgjort sina förpliktelser som hen åtagit sig genom att ansluta sig till
föreningen eller genom sitt beteende avsevärt skadat föreningen eller inte längre uppfyller villkoren för
medlemskap som nämns i lag eller föreningens stadgar.
5§ Anslutnings- och medlemsavgifter
Storleken på anslutningsavgiften och medlemsavgiften som årligen ska uppbäras av ordinarie och
stödmedlemmar bestäms för båda medlemsgrupperna separat på höstmötet. Hedersordförande,
hedersmedlemmar och sakkunniga betalar ingen medlemsavgift.
6§ Styrelsen
Föreningens ärenden sköts av styrelsen. Styrelsen, som utses på höstmötet, består av en ordförande och
fyra till tio (4 – 10) andra ordinarie medlemmar samt deras personliga suppleanter. Mandattiden för
ordförande, ordinarie medlemmar och styrelsesuppleanterna är två år. Hälften av styrelsens ordinarie
medlemmar och suppleanter avgår varje år.
Styrelsen utser en vice ordförande bland sina medlemmar och anställer inom eller utom sig även en
sekreterare, en kassör, en verksamhetsledare och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder
på kallelse av ordföranden, eller i dennes frånvaro, vice ordföranden, när styrelsen anser att det är
nödvändigt eller när minst hälften av styrelsens medlemmar skriftligen begär det. Styrelsen är beslutsför är
när minst hälften av medlemmarna, inklusive ordförande eller viceordförande, är närvarande. Omröstning
sker med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden en utslagsröst, men vid val avgör lottning.
Styrelsen kan bjuda in sakkunniga att höras vid ett styrelsemöte där den sakkunnige har talerätt men inte
rösträtt.
7§ Teckna föreningens namn
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande och sekreteraren, kassören eller
någon annan person utnämnd av styrelsen, alltid två tillsammans.
8 § Räkenskapsperiod och revision
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet med nödvändiga handlingar samt styrelsens
årsredovisning ska överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före vårmötet. Revisorerna ska lämna sitt
skriftliga yttrande till styrelsen senast två veckor före vårmötet.
9 § Föreningens möten
Föreningen har två lagstadgade möten per år. Föreningens vårmöte måste hållas innan slutet av april och
höstmötet måste hållas innan slutet av november på det datum som styrelsen bestämmer. Extra möten
hålls om föreningens möte så beslutar eller när styrelsen finner det nödvändigt eller när minst en tiondel
(1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligt kräver det av styrelsen för att behandla ett
särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom trettio dygn från det att begäran till styrelsen har gjorts.
Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem en röst. Alla stödmedlemmar, hedersordföranden,
hedersmedlemmar och sakkunniga har rätt att närvara och yttra sig vid mötet. Den åsikt som fått mer än
hälften av de angivna rösterna gäller som föreningsmötets beslut. Om rösterna faller jämnt avgör
mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. Föreningens utsedda representant kan
representera enbart en förening.
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10 § Kallelse till föreningsmöte
Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast två veckor innan mötet genom en skriftlig kallelse till
medlemmarna, antingen genom brev eller e-post, till den adress som medlemmen uppgett.
11 § Ordinarie möten
Följande ärenden behandlas på föreningens vårmöte:
-

Mötet öppnas
Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare, vid behov två rösträknare och andra
nödvändiga personer.
Mötets laglighet och beslutsförhet fastställs
Mötets arbetsordning godkänns
Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra
ansvarsskyldiga bestäms.
Andra ärenden som nämndes i möteskallelsen behandlas

Följande ärenden behandlas på föreningens höstmöte:
-

Mötet öppnas
Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare, vid behov två rösträknare och andra
nödvändiga personer.
Mötets laglighet och beslutsförhet fastställs
Mötets arbetsordning godkänns
Godkännande av verksamhetsplanen, budgeten samt beloppet för anslutnings- och
medlemsavgiften för kommande kalenderår
Val av ny ordförande vartannat år samt övriga styrelsemedlemmar för att ersätta dem som avgår
Val av två revisorer och deras suppleanter
Andra ärenden som nämndes i möteskallelsen behandlas

Om en föreningsmedlem vill att ett ärende ska behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte så ska hen
skriftligen anmäla detta till styrelsen senast i slutet av januari för vårmötet och senast i slutet av september
för höstmötets del så att ärendet kan tas med i möteskallelsen.
12 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas vid två föreningsmöten som ska hållas med minst en månads
mellanrum där en majoritet med minst tre fjärdedelar (3/4) av de angivna rösterna som avgetts vid
omröstningen. Beslut om ändring av föreningens stadgar ska fattas på ett föreningsmöte med en majoritet
på minst två tredjedelar (2/3) av de angivna rösterna. I möteskallelsen ska ändring av stadgarna eller
föreningens upplösning nämnas. Vid föreningens upplösning ska föreningens medel användas för att främja
föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning. Vid
föreningens upphörande kommer tillgångarna att användas för samma ändamål.

Förslag till rättelse av Finlands Patent- och registreringsnämnd den 8.12.2009. Regler godkända av styrelsen
den 16.12.2009. Regler uppdaterade den 15.1.2019 av Patent- och registerstyrelsen.

