STADGAR FÖR SVENSKA STUDIEFÖRBUNDET r.f.
1§
Namn och hemort
Förbundets namn är Svenska studieförbundet r.f., dess hemort är Helsingfors och dess språk är
svenska.
2§
Ändamål och verksamhet
Förbundets uppgift är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av
medborgarsamhället i det svenska Finland, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen
och den sociala välfärden.
Förbundet förverkligar sitt syfte genom att
1) föra medlemsorganisationernas talan i större sammanhang och bevaka medlemsorganisationernas
intressen
2) samla de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna och agera som plattform för
gemensamma strävanden
3) ordna kurser, möten, seminarier och konferenser samt distribuera informationsmaterial
4) i samarbete med övriga organisationer verka för en fortsatt utveckling av bildningsarbetet inom
medborgarorganisationerna
5) bedriva publikations- och projektverksamhet.
För att finansiera sin verksamhet kan förbundet uppbära medlemsavgift och extra medlemsavgift,
inneha rättigheter, göra förbindelser, motta och förvalta testamenterad egendom, understöd och
donationer, bilda fonder, inneha för verksamheten nödvändig fast och lös egendom samt, sedan
vederbörligt tillstånd erhållits, anordna insamlingar, lotterier, basarer, loppmarknader,
nöjestillställningar och talkoarbeten.

3§
Medlemmar
Finlandssvenska centralorganisationer, som är registrerade föreningar kan efter skriftlig anhållan av
förbundsmöte antagas som medlemmar i förbundet.
Förbundsmötet kan som samverkande medlem anta registrerade föreningar och övriga rättsgiltiga
sammanslutningar. Dessa har inte rösträtt men yttranderätt vid förbundsmöten. Medlemsavgiften
fastställs vid höstmötet både för medlemmar och för samverkande medlemmar.
Till hedersmedlem kan förbundsmötet utse person, som gjort sig särskilt förtjänt i förbundets
verksamhet.
Medlem som inte fullgjort sina förpliktelser mot förbundet eller som genom sin verksamhet
uppenbart skadat eller motarbetat dess intressen kan vid förbundsmöte uteslutas.

4§
Styrelse och funktionärer
Förbundets angelägenheter handhas av en vid förbundets höstmöte vald styrelse bestående av
ordförande och 6-8 övriga ledamöter samt personliga ersättare för envar av dessa. Antalet
styrelseledamöter fastställes årligen vid förbundets höstmöte.
Ordföranden väljes för ett år och styrelseledamöterna samt personliga ersättare för två år i sänder.
Styrelsen utser inom sig viceordförande samt inom eller utom sig sekreterare samt funktionärer och
tjänstemän.
Styrelsen är beslutför, då ordföranden eller viceordföranden samt minst hälften av övriga
styrelseledamöter är närvarande.
Styrelsen kan tillsätta kommittéer och utskott.
5§
Förbundets namntecknare
Förbundets namn tecknas av styrelseordföranden ensam eller av viceordförande tillsammans med en
av styrelsen därtill berättigad tjänsteman. Styrelsen kan berättiga tjänsteman eller annan person att
ensam teckna förbundets namn.
6§
Räkenskaper och revision/verksamhetsgranskning
Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår.
Räkenskaperna bör överlämnas till revisor/verksamhetsgranskare för granskning senast en månad
före förbundets vårmöte.
7§
Förbundets möten
Förbundet sammankallas årligen till vårmöte och höstmöte. Dessutom kan förbundet sammankallas
till extra förbundsmöte.
Kallelse till förbundets vår- och höstmöten sker genom brev eller e-post till förbundets medlemmar
minst fyra veckor före mötet.
Vid förbundets möten kan varje medlemsorganisation utöva sin rösträtt genom två befullmäktigade
representanter, som har en röst var.
Förbundets medlemmar kan när styrelsen anser det nödvändigt eller då minst 1/10 av medlemmarna
för uppgivet ändamål därom skriftligen anhåller, sammankallas till extra förbundsmöte. Kallelse till
extra förbundsmöte utsändes skriftligen minst två veckor före mötet.
8§
Vårmötet
Förbundet sammanträder senast inom april månad till vårmöte på kallelse av styrelsen.
Vid vårmötet handlägges följande ärenden:
1) val av ordförande och sekreterare för mötet

2) val av protokolljusterare
3) styrelsens årsberättelse
4) föregående års bokslut
5) revisorns/verksamhetsgranskarens berättelse
6) fastställande av bokslut, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de redovisningsskyldiga
7) av medlem framställda förslag vilka senast inom januari månad inlämnats till styrelsen
8) beslut om övriga i kallelsen nämnda ärenden.
9§
Höstmötet
Förbundet sammanträder inom oktober – december månader till höstmöte på kallelse av styrelsen.
Vid höstmötet handlägges följande ärenden:
1) val av ordförande och sekreterare för mötet
2) val av protokolljusterare
3) fastställande av verksamhetsplan för följande kalenderår
4) fastställande av ordförandens och övriga styrelseledamöters arvoden
5) fastställande av medlemsavgift för följande kalenderår
6) fastställande av budget för följande kalenderår
7) val av ordförande för styrelsen
8) fastställande av antalet övriga styrelseledamöter samt personliga suppleanter
9) val av styrelseledamöter samt personliga suppleanter och val av eventuella nya styrelseledamöter
samt personliga suppleanter
10) av medlem framställda förslag vilka senast inom augusti månad inlämnats till styrelsen
11) val av en revisor/verksamhetsgranskare samt ersättare
12) besluta om övriga i kallelsen nämnda ärenden.
10 §
Stadgeändring och upplösning av förbundet
Beslut om ändring av dessa stadgar eller en upplösning av förbundet skall omfattas av minst ¾ av de
vid förbundets möte avgivna rösterna.
Om förbundet upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant
sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning. Om föreningen blir upplöst
används dess tillgångar för samma ändamål.
11 §
Övrigt
I övrigt gäller vad i föreningslagen stadgas.
(godkända på vårmöte 20.4.2017 samt extra medlemsmöte 6.9.2017 / Patent och registerstyrelsen
13.9.2017)

