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Undertecknade medborgare har idag stiftat en
förening, benämnd SVENSKA FOLKSKOLANS
VÄNNERS UNDERSTÖDSFÖRENING r.f., i
vilken förening vi inträder som medlemmar.
För föreningen har antagits följande stadgar:
STADGAR FÖR SVENSKA FOLKSKOLANS VÄNNERS UNDERSTÖDSFÖRENING r.f.
Namn och hemort
§1
Föreningens namn är SVENSKA FOLKSKOLANS VÄNNERS UNDERSTÖDSFÖRENING
r.f. och dess hemort är Helsingfors stad. Föreningens språk är svenska.
Ändamål och verksamhetsformer
§2
Föreningens ändamål är att sammanföra den finlandssvenska befolkningen till
gemensamma insatser för att främja det mångskiftande och betydelsefulla bildningsarbete
som föreningen Svenska folkskolans vänner r.f. utför till förmån för skolor,
barnträdgårdar, bibliotek och ungdomens yrkesutbildning.
Föreningen fullföljer sitt ändamål genom att anordna diskussioner, och andra
överläggningar, genom med vederbörligt tillstånd anordnade penninginsamlingar och
lotterier samt genom möten och fester. Behållningen av denna verksamhet skall i sin
helhet överlämnas till föreningen Svenska folkskolans vänner r.f, för dess i stadgarna
nämnda ändamål. Föreningen arbetar utan eget vinstsyfte vare sig för föreningen eller
dess medlemmar. Föreningen har rätt att besitta egendom, mottaga donationer samt
uppbära anslag ur allmänna medel.
Medlemmar
§3
Rätt att inträda som medlem i föreningen tillkommer envar välfrejdad medborgare, som
anmält sig till inträde i föreningen och såsom sådan av dess styrelse antagits.
§4
Medlem erlägger årligen en medlemsavgift, vars storlek fastställes av årsmötet.
Styrelse
§5
Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av en på
ett år vald ordförande och fyra på två år valda medlemmar, av vilka hälften årligen avgår,
första gången genom lottdragning och sedan i tur.
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Styrelsen, som inom sig väljer viceordförande samt inom eller utom sig sekreterare och
kassör, är beslutför, då ordföranden eller viceordföranden samt minst hälften av
styrelsemedlemmarna är närvarande.
Namntecknare
§6
Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden, endera, tillsammans
med sekreteraren.
Föreningens möten
§7
Föreningen sammanträder till möte på kallelse av styrelsen minst två veckor före mötet
genom annons i någon i Helsingfors utkommande allmänt spridd svensk tidning.
Vid föreningens möten äger varje medlem rösträtt.
Såsom beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgetts. Vid lika röstetal
avgör ordförandens röst förutom vid val, då lotten avgör.
§8
Föreningen sammanträder till årsmöte i mars månad, varvid följande
ärenden behandlas:
1. konstaterande av årsmötets stadgeenliga sammankallande,
2. val av mötesordförande, sekreterare för mötet och två protokollsjusterare,
3. styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under det gångna
verksamhetsåret,
4. föreningens räkenskaper och bokslut för föregående verksamhetsår,
5. revisorernas berättelse över verkställd revision,
6. Fastställande av bokslut och beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och
övriga redovisningsskyldiga,
7. beslut om medlemsavgiften för löpande kalenderår,
8. val av ordförande för det kommande verksamhetsåret samt val av
styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå,
9. val av två revisorer och två revisorssuppleanter,
10. övriga av styrelsen till årsmötet hänskjutna eller av medlemmarna väckta frågor.

2

[Stadgarna registrerade 25.1.1972. Detta är en renskrivning, några skrivfel i originalet är rättade]

Räkenskaper och revision
§9
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och överlämnas inom januari månad till
revisorerna för granskning. Revisorerna bör överlämna sin berättelse över verkställt
uppdrag till styrelsen inom februari månad.
Ändring av stadgarna. Upplösning av föreningen
§ 10
Förslag till ändring av dessa stadgar ävensom förslag till upplösning av föreningen skall
skriftligen inlämnas till styrelsen. För att sådant i kallelsen till mötet nämnt förslag skall
godkännas, bör det omfattas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid
tvenne på varandra följande möten med minst två veckors mellanrum, Det ena av dessa
möten bör vara föreningens årsmöte.
§ 11
Upplöses föreningen tillfaller dess tillgångar föreningen Svenska folkskolans vänner r.f.

Helsingfors den 22 december 1971
Gunnar Bäck
Kaj Snellman
Ragnar Mannil
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