FINSKA PENSIONÄRERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE
FÖRBUNDETS STADGAR
§ 1. Förbundets namn
Förbundets namn är Suomalaisten Eläkeläisten Keskusliitto,
Ruotsi (SEKL ) och förbundet kommer senare att kallas FÖRBUNDET
i dessa stadgar.
Förbundets namn på svenska är Finska Pensionärernas Riksförbund i
Sverige ( FPRF ).
§ 2. Förbundets ändamål och dess förverkligande
Förbundet fungerar som intresse- och fritidsorganisation för sverigefinska pensionärer.
Förbundet främjar samarbetet mellan sina medlemmar och
organisationer och främjar sverigefinska pensionärernas sociala och
kulturella strävanden med målet att uppnå jämställdhet med landets
ursprungsbefolkning.
Förbundet främjar sverigefinska pensionärernas aktiva deltagande i
det svenska samhällslivet.
Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.
Förbundet har som mål att alla sverigefinska pensionärer blir dess
medlemmar antingen som enskilda medlemmar eller
föreningsmedlemmar.
Förbundet bedriver mångsidig pensionärsverksamhet som utgår från
de sverigefinska pensionärernas behov på kultur-, intresse- och studieområdet, konditions-, och hälsofrämjande verksamhet samt
förberedning att bli pensionär.
Som minoritets- och riksorganisation bedriver förbundet aktivt
sverigefinska pensionärernas intressen på samhällslivets olika områden
i Sverige.
Förbundet förverkligar sina mål genom sina stadgar, beslut och sina
överenskomna verksamhets- och principprogram.
För finansiering av verksamheten uppbär förbundet medlemsavgifter,mottar bidrag och donationer.
§ 3. Förbundets organisation
a) Struktur
Förbundet bedriver sin verksamhet genom sina föreningar, distrikt
och sina beslutande organ.
b) Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är förbundsmötet/årsmötet och extra
möte.
Högsta beslutande organ är förbundsmötet/årsmötet.

c) Samarbetsorgan
I kommuner där två eller flera föreningar är verksamma kan ett
samarbetsorgan för att bevaka gemensamma intressen bildas.
§ 4. Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar består av alla pensionärer som har anslutit
sig direkt till förbundet samt medlemsföreningarnas medlemmar.
Förbundets medlemmar är också föreningarna och distrikten som har
anslutit sig till förbundet.
Förbundet är för alla, som har godkänt förbundets stadgar.
Man kan godkänna enskilda personer samt juridiska personer som
stödjer förbundets verksamhet.
Till hedersmedlem kan man kalla en person, som på ett förtjänstfullt sätt har varit i förbundets verksamhet.
Beslutet ang. hedersmedlem tas av förbundsstyrelsen/årsmötet på
framställan av styrelsen.
§ 5. Medlemsavgift
Medlemsföreningarna erlägger förbundet årligen en medlemsavgift.
Medlemmarna som har anslutit sig direkt till förbundet betalar
medlemsavgiften direkt på förbundets konto.
Förbundsstyrelsen/årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek, dess
inbetalningssätt- och tid.
FPRF:s styrelse fastställer stödmedlemmarnas medlemsavgift.
§ 6. Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.
Räkenskaperna och handlingarna rörande förvaltningen skall tillställas förbundets revisorer före slutet av mars mänad.
§ 7. Förbundsmöten
a) Förbundsmöte/årsmöte
Mötet äger rum under april månad.
Kallelse till förbundsmöte/årsmöte ska skickas till medlemmarna
senast sex (6 ) veckor före mötets början.
Medlemmarnas motioner ska tillställas förbundet och skickas
till styrelsen senast fyra (4 ) veckor före mötets början.
Styrelsen måste senast två ( 2) veckor före mötet skicka till
medlemmarna mötets ärendelista, förbundstyrelsens och
medlemmarnas motioner samt övriga möteshandlingar.
b) Extra ordinarie förbundsmöte
Extra ordinarie förbundsmöte ska hållas när en tredjedel (1/3 )
av förbundets medlemsföreningar kräver detta skriftligen av
förbundsstyrelsen och när det gäller en och samma sak och att

styrelsen anser detta nödvändigt.
Kallelse till extra ordinarie möte skickas till medlemmarna senast
fyra (4) veckor före mötet.
Förhandlingarna till extra möte ska styrelsen skicka till
medlemmara senast två (2) veckor före mötet.
Extra ordinarie förbundsmöte kan endast behandla ärenden som
nämnts i möteskallelsen.
c) Förbundsmötets representanter
Föreningarna har rätt att till förbundsmötet skicka en (1)
representant per varje börjande tjugotal (20), dock högst sex (6 )
representanter.
Föreningens representantskap i förbundsmötet bestäms på grund
av dess till förbundet föregående år betalade medlemsavgift.
Föreningsreprestanters namn- och adressuppgifter skall tillställas
förbundsstyrelsen senast tre (3 ) veckor före mötet.
De direkt till förbundet anslutna medlemmarna väljer en
representant till förbundsmötet per varje börjande tjugotal (20 )
av dem direkt till förbundet anslutna medlemmarna som är närvarande vid förbundsmötet.
d) Rösträtt
Vid förbundsmötet äger endast mötesdeltagare med sakenlig fullmakt från föreningen samt de mötesdeltagare som de direkt till
förbundet anslutna medlemmarna har valt till sina representanter
vid förbundsmötet rösträtt.
Förbundsstyrelsens medlemmar, ordföranden, distriktets
representant, organisationers hedersmedlemmar och funktionärer
har närvaro- och förslagsrätt men inte rösträtt.
I så fall att en medlem i förbundsstyrelsen har valts av sin
medlemsförening till förbundsrepresentant har han rösträtt också.
Om andras närvaro-, yttrande- och förslagsrätt bestämmer
förbundsmötet speciellt för varje gång.
Förbundsstyrelsens medlem får inte rösta vid förbundsmötet när:
-verksamhetsberättelsen och bokslutet behandlas och beslut om
ansvarsfrihetens beviljande tas, inte heller delta i valet av
revisorerna.
På förbundsmötet fattas besluten med enkel röstmajoritet utom i de
frågor om vilkas behandling annat fastlagts i dessa stadgar.
Om en enda mötesrepresentant begär en sluten röstning då måste

detta genomföras.
Val förrättas med slutna sedlar om val inte är enhällig.
Vid lika röstetal avgör lotten.
e)

Ärenden som behandlas vid förbundsmötet/årsmötet
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet
3. Fastställande av representantsfullmakter samt beviljande av
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
4. Fastställande av mötets dagordning
5. Fastställande av mötets ordningsregel
6. Val av mötets ordförande, sekreterare, två (2 ) protokolljusterare samt minst tre (3 ) rösträknare.
7. Val av utskott och beslutas om en möjlig resolution.
8. Behandling av verksamhetsberättelsen samt beslut om dess
godkännande.
9. Behandling av förbundets bokslut och revisorernas utlåtande
över det, beslut om fastställande av bokslutet samt beviljande av
ansvarsfrihet.
10. Beslut om arvoden och reseersättningar till förbundsstyrelsens
medlemmar.
11. Beslut om arvoden till revisorerna.
12. Behandling av övriga ärenden som förbundsstyrelsen förelagts
mötet.
13. Behandling av medlemmarnas motioner.
14. Beslut om medlemsavgiftens storlek och betalningssätt.
15. Behandling av verksamhetsplan och budget
16. Val enligt dessa stadgar § 8:
a) Förbundets ordförande
b) Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter
c) Förbundsstyrelsens suppleanter
17. Val av två (2 ) revisorer och två (2 ) suppleanter
18. Val av tre (3) personer till valberedning
19. Val av förbundets representanter till möten med andra
organisationer.
20. Mötets avslutande

§ 8. Förbundsstyrelsen
Styrelsen verkställer förbundsmötets beslut och ledning av
förbundet.
Styrelsen består av förbundets ordförande samt minst sex (6 )
ordinarie ledamöter och två (2 ) suppleanter.

Personen, som blir vald till styrelsen, måste vara medlem i
förbundet.
Förbundets ordförande väljs för två (2 ) år i taget.
Ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen väljs för två (2 ) år i taget

så att hälften av dem avgår årligen.
Suppleanterna väljs för ett (1 ) år i taget.
Förbundsstyrelsen väljer av ordinarie ledamöter en viceordförande
och en sekreterare.
Förbundsstyrelsen väljer också en kassör.
Om en styrelsemedlem flyttar för gott från Sverige så måste hon/han
lämna sin plats i styrelsen.
Styrelsen är beslutsför om ordförande eller viceordförande och minst
hälften av dess medlemmar är närvarande.
Förbundsstyrelsen kan bilda arbetsgrupper som anses nödvändiga
för att förbereda sakfrågor.
Förbundsstyrelsen kan anställa funktionärer om ekonomin tillåter
detta.
Funktionärerna kan närvara på styrelsemöten och de har yttrandeoch förslagsrätt.
§ 9. Arbetsutskottet
Förbundets arbetsutskott består av ordförande och viceordförande
och kassör och sekreterare.
Styrelsen kan om så behövs bjuda in på arbetsutskottets möten olika
sakkunniga.
Dessa sakkunniga har yttrande- och förslagsrätt på möten.
Om förbundsstyrelsen har anställda så ska dessa delta i
arbetsutskottets arbete och de har också yttrande- och förslagsrätt.
§ 10. Valberedningen
Förbundsstyrelsen/årsmötet väljer tre (3 ) ledamöter till
valberedningen. En av ledamöterna väljs till sammankallande.
Styrelsemedlem kan inte vara medlem i valberedningen.
Valberedningens uppgift är att förbereda val vid förbundsmöten och
skaffa kandidater till förbundsstyrelsen och förbundets revisorer.
Förbunsstyrelsen kan också ge andra uppgifter.
Medlemmarnas förslag till personval ska lämnas skriftligt senast
två (2 ) veckor före förbundsmötet/årsmötet till valberedningen.

§ 11. Förbundets firmatecknare
Förbundets firma tecknas av förbundets ordförande eller
viceordförande tillsammans med sekreteraren eller kassören,
alltid två tillsammans.

§ 12. Ändring av stadgarna
Ändring till dessa stadgar kan göras om minst hälften av utgivna
röster på förbundsmötet/årsmötet är för ändringen.
Stadgeändringen kan upptas till behandling vid förbundsmötet/
årsmötet endast i det fall att detta har särskilt omnämnts i
möteskallelsen.
§ 13. Uppsägning av medlemskapet
Förbundets medlem kan skiljas från förbundet, om medlemmen
bryter mot förbundets stadgar eller genom sitt handlande åsamkar
svårigheter för förbundet och dess strävanden.
Beslutet om medlemskapets uppsägning fattas av förbundsstyrelsen.
En medlem kan överklaga förbundsstyrelsens beslut till
förbundsmötet/årsmötet.
Överklagandet måste tillställas förbundsstyrelsen inom trettio (30 )
dagar från det datumet då den uppsagda medlemmen bevisligen
har fått vetskap om uppsägningsbeslutet.
Uppsägningsbeslutet träder i kraft efter överklagningstidens slut
eller om man har överklagat beslutet efter att förbundsmötet/ årsmötet har fastslagit uppsägningsbeslutet.
En medlem har rätt att avgå från förbundet. Medlemmen ska
meddela sin avgång skriftligt till förbundets styrelse.
Medlemsföreningen- och distriktet måste ta ett beslut om avgången
på föreningens/distriktets årsmöte.
§ 14. Upplösning av förbundet
Ett beslut av förbundets upplösning måste göras på två (2 ) efterföljande, minst en (1 ) månads mellanrum, på förbundsmötet varav
ett måste vara ordinarie förbundsmöte/årsmöte.
För att upplösa förbundet krävs fyra femtedelar (4/5 ) av givna
röster på båda möten.
Upplösningen behandlas endast i det fallet, att det har nämnts
särskilt i möteskallelsen.
Vid upplösning av förbundet ska överblivna medel överlåtas
till en organisation som stöder sverigefinsk åldringsvård.

Dessa stadgar har godkänts på förbundsmötet den 25 april 2016.
Stadgeändringen gäller § 7/ c Förbundsmötets representanter.

