
 

23.06.2016 Giltiga stadgar  
 

1. Föreningens namn är Svensk Förening i Åggelby r.f. Dess hemort är 
Helsingfors stad och dess officiella språk är svenska. 

 

2. Föreningen, som stiftades den 22 januari 1908 och vars första stadgar 
fastställdes den 18 mars 1909, har till ändamål att samla i Åggelby och 
dess omnejd bosatta personer till gemensamt arbete för den svenska 
kulturens bevarande och förkovran. 

 

3. I syfte att förverkliga sitt ändamål anordnar föreningen  
- möten, samkväm och exkursioner, 
- kurser eller annan undervisning samt 
- samarbetar med på orten verksamma skolor, som har svenska som 

undervisningsspråk, och stöder deras verksamhet. 
 

4. För finansiering av föreningens verksamhet erlägger medlemmarna en 
årlig av årsmötet fastställd medlemsavgift. Föreningen kan för 
finansiering av verksamheten mottaga donationer och testamentariska 
förordnanden, med vederbörligt tillstånd anordna lotterier och 
penninginsamlingar, grunda fonder och stiftelser samt äga fastigheter. 

 

5. Medlem i föreningen antas genom beslut av styrelsen. Föreningen 
frångår beviljandet av nya ständiga medlemskap efter 31.3.2016. Nya 
medlemmarna bör därför betala årsavgiften varje år och på detta sätt 
bekräfta sin vilja att fortsätta som medlem i föreningen.  
Till hedersmedlem kan årsmötet på förslag av styrelsen kalla medlem, 
som särskilt förtjänstfullt verkat för föreningens syften. Hedersmedlem är 
befriad från medlemsavgift. Tidigare medlemmar bibehåller sina 
förvärvade medlemsrättigheter. 

 

6. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller mötesbeslut, eller på 
annat sätt skadar föreningens verksamhet, kan av styrelsen uteslutas ur 
föreningen. 

 

7. Föreningens beslutanderätt utövas av föreningsmöte. 
Föreningens angelägenheter handhas av dess styrelse. 

 

8. Föreningen sammankommer till årsmöte före utgången av mars månad 
och till extra möte, då styrelsen finner anledning därtill eller då minst en 
tiondedel ( 1/10 ) av föreningens medlemmar skriftligen fordrar 
behandling av ett visst ärende. 

 

9. Kallelse till föreningens möten sker genom personligt meddelande till 
varje medlem, per e-post eller per brevpost samt på annat sätt, som 
styrelsen finner lämpligt. 
Kallelsen bör kungöras minst två ( 2 ) veckor före mötet. 



Om vid mötet behandlas frågor, som rör ändring av stadgarna, 
upplösning av föreningen, köp eller försäljning eller inteckning av 
fastighet, bör sådant ärende särskilt nämnas i kallelsen. 

 

10. Vid föreningens möten äger varje närvarande medlem en röst. Beslut 
fattas efter omröstning. Omröstningen är öppen, såvida ej sluten 
omröstning kräves. Vid omröstningen vinner den åsikt, som vunnit enkel 
röstmajoritet. Vid lika antal röster avgör lotten. 

 

11. Vid föreningens årsmöte behandlas följande frågor: 
- väljes ordförande och sekreterare för mötet, 
- väljes två protokolljusterare och två rösträknare, 
- konstateras mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet, 
- fastställs mötets arbetsordning, 
- föredras styrelsens verksamhetsberättelse, 
- föredras bokslut och revisorernas berättelse, 
- beslutes om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt 

styrelsen och de redovisningsskyldiga, 
- fastställes verksamhetsplanen, 
- fastställes medlemsavgifterna, 
- fastställes budgeten för det kommande verksamhetsåret, 
- väljes styrelseordförande för det kommande verksamhetsåret, 
- väljes övriga medlemmar i styrelsen i stället för dem, som står i tur att 

avgå, 
- väljes två revisorer och två revisorssuppleanter, 
- behandlas övriga av styrelsen förelagda eller av föreningsmedlemmar 

väckta frågor, vilka för att kunna upptas till behandling, bör vara 
skriftligen inlämnade till styrelsen minst sju ( 7 ) dagar före mötet. 

 

12. Föreningen företräds av dess styrelse, som består av ordförande och 
sex till åtta ( 6-8 ) ledamöter. Ordförande väljes för ett år i sänder och 
styrelseledamöterna för två år i sänder, dock så att hälften av 
styrelseposterna årligen är underkastade val. 

 

13. Styrelsen väljer inom sig viceordförande, sekreterare, skattmästare och 
andra nödiga funktionärer. 

 

14. Styrelsen sammankommer på kallelse av ordföranden eller vid förfall för 
denna av viceordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller 
viceordföranden och minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
Beslut fattas med enkel röstmajoritet. Vid lika antal röster avgör 
ordförandens röst. Falla rösterna lika i fråga om val, avgör dock lotten. 

 

15. Styrelsen handhar föreningens verksamhet och skall därvid  
- arbeta för förverkligande av föreningens syften, 
- leda föreningens interna verksamhet, 
- utse tid och plats för föreningens möten samt sammankalla 

medlemmarna till dessa, 
- bereda de ärenden som skall behandlas vid föreningsmötet, 
- verkställa föreningsmötets beslut, 



- förvalta föreningens penningmedel och övriga egendom, 
- uppgöra bokslut och budget, 
- uppgöra verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, 
- godkänna medlemsansökningar och upprätthålla medlemskartotek. 
 

16. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Bokslutet 
skall lämnas till revisorerna för granskning före utgången av februari 
månad. 

 

17. Föreningens namn tecknas av antingen ordföranden eller 
viceordföranden endera tillsammans med sekreteraren eller 
skattmästaren. 

 

18. Dessa stadgar kan ändras endast av föreningens möte. För beslut 
fordras minst tre fjärdedelar ( ¾ ) av de vid mötet avgivna rösterna. 

 

19. För beslut som avser upplösning av föreningen fordras minst tre 
fjärdedelar ( ¾ ) av de vid mötet avgivna rösterna. Beslutet bör bekräftas 
vid ett följande möte, som hålles tidigast efter förloppet av trettio ( 30 ) 
dagar och där beslut fattas med samma röstövervikt. 

 

20. Upphör eller upplöses föreningen tillfaller dess egendom sådan 
rättsgiltig svensk organisation eller annat kulturellt ändamål, varom 
beslutes vid det sista föreningsmötet. 

 

21. I fall, som icke i dessa stadgar förutsättes, följes föreningslagens 
bestämmelser. 
 
 

 


