Stadgar för Svenska folkskolans vänner
§1
Föreningens namn är Svenska folkskolans vänner r.f. och dess hemort är Helsingfors.
§2
Svenska folkskolans vänner r.f. har till ändamål att främja bildningsarbetet bland Finlands
svenska befolkning genom att understödja skolor, barnträdgårdar och bibliotek, utge
studieunderstöd ävensom stödja andra former av finlandssvenska bildnings- och
kultursträvanden.
Föreningen har rätt att mottaga donationer och gåvor, vilka avse att gagna dess verksamhet i
det svenska bildningsarbetets tjänst.
§3
Medlem av föreningen är antingen personmedlem eller med föreningen samverkande
inregistrerad medlemsförening.
Personmedlemmar äro dels arbetande ledamöter, korresponderande ledamöter och
hedersledamöter, dels understödjande ledamöter och ständiga ledamöter.
Till arbetande och korresponderande ledamöter kallar styrelsen personer, som visat sig
särskilt intresserade av arbetet för den svenska befolkningen i vårt land och genom förmåga,
kunskaper och erfarenheter äro skickade att främja föreningens syften.
Till hedersledamöter kallar föreningens årsmöte personer, som i särskilt anmärkningsvärd
grad främjat föreningens och det finlandssvenska bildningsarbetets verksamhetsmöjligheter.
Till understödjande ledamöter och ständiga ledamöter kallar styrelsen personer, som utan
att direkt deltaga i föreningens arbete, önska moraliskt och ekonomiskt understödja det.
Medlemsförening, som i enlighet med sina stadgar uteslutande grundats för främjande av
föreningens i § 2 nämnda syften, antas av styrelsen. Rösträtt vid föreningens möten
tillkommer envar personmedlem och medlemsförening. Medlemsförening företrädes vid
föreningsmöte av en av medlemsföreningen utsedd representant.
§4
Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, som har sitt säte i Helsingfors och
består av nio medlemmar, vilka för perioder om tre år utses genom val vid föreningens
årsmöte. Av styrelsens medlemmar avgår årligen en tredjedel i tur. Vid styrelsens sida står
som rådgivande organ ett vid årsmötet valt förvaltningsråd, bestående av tre medlemmar,
utsedda för perioder om tre år. Av förvaltningsrådets medlemmar avgår årligen en medlem i
tur.
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande, endera jämte
sekreteraren.
§5

Föreningens medlemmar sammanträda på styrelsens kallelse till årsmöte, som hålles i mars
månad på dag och ort, som a v styrelsen bestämmes.
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
a) val av ordförande och sekreterare för mötet,
b) val av tvenne justeringsmän för protokollet,
c) styrelsens årsberättelse, jämte bokslut för föregående år,
d) revisionsberättelsen.
e) beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen,
f ) val a v medlemmar i föreningens styrelse i stället för de avgående,
g) val av en medlem i föreningens förvaltningsråd i stället för den avgående, 3
h) val av två revisorer och två revisorssuppleanter för det löpande kalenderåret,
i) fastställande av medlemsavgifter för det löpande kalenderaret samt
j) övriga frågor, som av styrelsen förelagts till mötets avgörande.
Kallelse till årsmöte sker antingen genom skriftligt cirkulär till varje personmedlem och
medlemsförening eller genom tillkännagivande i någon i Helsingfors utkommande allmänt
spridd svensk tidning samt i de landsortstidningar, varom styrelsen närmare besluter.
Kallelsen bör utgå senast 14 dagar före mötet. Personmedlem, som önskar utöva sin rösträtt
vid årsmötet, bör från föreningens kansli uttaga röstsedel senast tre dagar före mötet.
§6
Föreningens medlemmar kallas till extra möte, därest styrelsen så prövar nödigt, eller om
minst 20 medlemmar för visst, uppgivet ändamål därom skriftligen hos styrelsen anhålla.
Kallelse till extra möte sker på samma sätt som om kallelse till årsmöte är stadgat och bör
utgå senast 7 dagar före mötet.
§7
Vid föreningens möten fattas beslut med enkel röstövervikt, där icke annorlunda i dessa
stadgar bestämmes. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Val förrättas med slutna
sedlar, då någon medlem så yrkar. Falla rösterna lika, avgör lotten. Ärende, som första
gången föreligger till behandling, bordlägges till ett följande möte, ifall minst 5 närvarande
medlemmar så yrka. Vid föreningens möten föres beslutsprotokoll. Mötet utser tvenne
medlemmar att justera protokollet.
§8
Till första möte efter årsmötet sammankallas styrelsen senast inom förra hälften av april
månad av dess tidigare ordförande eller viceordförande eller, därest ingendera av dem längre
tillhör styrelsen, av den till åren äldste medlemmen av styrelsen. Vid detta möte utser
styrelsen inom sig ordförande och viceordförande.
§9
Styrelsen äger:
energiskt främja föreningens syften samt utöva överinseende över dess verksamhet;
uppbära och förvalta samt i enlighet med föreningens syften använda dess medel

ävensom medel, vilka för enahanda ändamål ställts till föreningens förfogande;
till ombud utse lämpliga och för föreningens syften nitälskande personer; föra
förteckning över föreningens medlemmar;
antaga föreningens sekreterare och skattmästare ävensom personalen vid föreningens
kansli samt bestämma dessas löneförmåner och utfärda närmare föreskrifter rörande
deras arbete;
till årsmötet avgiva berättelse över föreningens verksamhet och förvaltningen av dess
medel.
Styrelsen kan ur föreningen utesluta medlem, som enligt styrelsens prövning uppenbart
handlat i strid med föreningens intressen.
§ 10
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, då han finner detta nödigt eller om minst
tre styrelsemedlemmar därom skriftligen hos honom anhålla. Personlig kallelse till möte bör
om möjligt utsändas så tidigt, att medlemmarna få del därav senast tre dagar före mötet.
Styrelsen är beslutför, då minst fem medlemmar äro närvarande.
§ 11
Vid styrelsens möten fattas beslut med enkel röstövervikt. Vid lika röster avgör ordförandens
röst. Ärende, som första gången föreligger till behandling inom styrelsen, bordlägges till ett
följande möte, ifall minst tre närvarande medlemmar så yrka. Val inom styrelsen förrättas
med slutna sedlar, ifall någon medlem så önskar. Om rösterna falla lika avgör lotten.
§ 12
Vid styrelsens sammanträde föres beslutsprotokoll, vilket vid följande möte efter uppläsning
justeras, därest styrelsen ej annorlunda besluter.
§ 13
Styrelsens ordförande åligger:
att utfärda kallelse till styrelsens möten och att leda ordet vid dem;
att öppna föreningsmöte och därvid leda ordet till dess ordförande för mötet utsetts;
att vid behov representera föreningen, därest ej annorlunda beslutits; att övervaka
efterlevnaden av föreningens stadgar.
Vid förfall för ordföranden handhavas hans åligganden av viceordföranden.
§ 14
Förvaltningsrådet, som inom sig utser ordförande, äger att på anhållan av styrelsen eller
dess ordförande avgiva utlåtanden i viktigare ekonomiska frågor.

§ 15
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Föreningens räkenskaper skola
jämte till dem hörande verifikationer och handlingar under februari månad överlämnas till
granskning åt revisorerna.
§ 16
Förslag till ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning behandlas vid tvenne
med minst en månads mellanrum på varandra följande föreningsmöten och skall, för att
ändring må bliva gällande, vid det första mötet antagas med enkel röstövervikt och vid det
senare mötet omfattas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.
§ 17
För den händelse föreningen upplöses, tillfaller dess egendom Svenska litteratursällskapet i
Finland eller bör egendomen i enlighet med föreningens beslut användas för annan i § 2 av
dessa stadgar avsedd verksamhet. I sistnämnda fall bör beslutet, för att bliva gällande,
omfattas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

(Ovanstående stadgar, innefattande ändring av ordalydelsen i paragraferna 2, ‘3, 4, 5, 7, 16
och 17, antagna vid föreningens årsmöte 30. 3. 1971 och vid extra föreningsmöte 20. 4. 1971.)

