
 

STADGAR  för POHJOLA- NORDEN I KORSHOLM  rf

1 § NAMN OCH HEMORt 

Föreningens namn är Pohjola-Norden i Korsholm rf. Föreningens hemort är Korsholm och 
verksamhetsområde Korsholm. Föreningens språk är svenska och finska och protokollspråk 
svenska. Föreningen benämns i dessa stadgar lokalförening och föreningen. Lokalföreningen 
är medlem i Pohjola-Norden rf. Pohjola-Norden rf benämns i dessa stadgar förbundet och 
Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten rf distriktet.  

2 § MÅL 

Lokalföreningens mål är att verka som en sammanhållande länk för sina medlemmar i 
nordiska frågor och på alla områden stärka och utveckla samarbetssträvandena mellan de 
nordiska folken i och utanför Norden.  

3 § VERKSAMHETENS ART  

För att förverkliga sina strävanden 

- bedriver lokalföreningen bland sina medlemmar och även utåt upplysningsarbete som 
främjar förbundets syften, anordnar kurser, konferenser och fester samt utövar 
vänområdes- och vänortssamarbete, kultur- och publikationsverksamhet för att i Finland 
sprida kunskap om de Nordens och närområdenas folk och deras förhållanden och öka 
kännedomen om Finland i övriga Norden och närområdena. 

- tar lokalföreningen initiativ i nordiska samarbetsfrågor till distriktet och förbundet, till 
myndigheter och organisationer inom verksamhetsområdet samt verkar för genomförande 
av nordiska samarbetsprojekt. 

- deltar lokalföreningen i enlighet med behov och möjligheter i förbundets och distriktets 
verksamhet och andra projekt som främjar det nordiska samarbetet.               

Till stöd för sin verksamhet: 

- uppbär lokalföreningen medlemsavgifter, mottar testamenten och gåvor 

- kan lokalföreningen äga och bruka fastigheter 



- kan lokalföreningen bedriva restaurangrörelse på ett verksamhetsställe, 
biografverksamhet, utställnings-, publikations- och förlagsverksamhet, försäljning av 
adresser och medlemsartiklar samt ordna basarer och lotterier.  

4 § MEDLEMMAR 

Föreningens medlemmar är egentliga medlemmar, familje-, heders- eller 
samfundsmedlemmar. Finländska medborgare och utländska medborgare kan bli egentliga 
medlemmar. Personer som tillhör egentliga medlemmars familj kan godkännas som 
familjemedlemmar. Familjemedlemmar erlägger årligen en lägre medlemsavgift.         

Lokalföreningens styrelse godkänner de egentliga medlemmarna och familjemedlemmarna. 
De egentliga medlemmarna äger årligen erlägga den medlemsavgift som föreningens 
årsmöte fastställer.  

Rättsgiltiga samfund som verkar inom lokalföreningens verksamhetsområde och önskar 
stöda och främja lokalföreningens mål kan ansluta sig som samfundsmedlem och betala den 
medlemsavgift lokalföreningens årsmöte fastställer.  

Föreningen kan till hedersmedlem kalla personer som på ett förtjänstfullt sätt främjat 
lokalföreningens syften. Hedersmedlem har inte skyldighet att betala medlemsavgift.  

En medlem kan uteslutas ur lokalföreningen på de villkor som paragraf 14 i föreningslagen 
uppställer. Om uteslutning besluter lokalföreningens styrelse. En medlem som önskar 
utträda ur lokalföreningen äger meddela därom skriftligen till styrelsen eller till dess 
ordförande eller genom att anmäla detta vid lokalföreningens möte.  

5 § MEDLEMSAVGIFT

Lokalföreningen erlägger årligen till distriktet den medlemsavgift som distriktets höstmöte 
fastställt samt till förbundet den medlemsavgift, som ordinarie förbundsmöte har fastställt.   

6 § FÖRENINGENS ORGAN  

Föreningens organ är föreningsmötet och styrelsen. Beslutsrätten ligger hos föreningsmötet.
Föreningens styrelse fungerar som verkställande organ.  

7 § FÖRENINGENS MÖTEN  

Egentliga möten 

Lokalföreningen samlas varje år till ett möte, årsmötet under tiden september-november..  

Extraordinarie möte  

Extraordinarie möte hålls då lokalföreningens möte eller styrelse besluter eller när minst en 
tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar så skriftligen till styrelsen för 
behandling av bestämd fråga kräver. Möte bör hållas senast inom tre (3) veckor efter det 
krav framställts.  

Möteskallelse  



Bestämd tid och plats för möten bestäms av styrelsen. Lokalföreningens möten 
sammankallas minst två (2) veckor före mötet genom annons i minst en (1) tidning som 
fastslagits av årsmötet eller genom skriftlig kallelse till medlemmarna per post eller per e-
post.

Röstberättigande och beslutsfattande  

Vid möten har varje egentlig och familjemedlem som betalt sin medlemsavgift en (1) röst. 
Hedersmedlem har närvaro och yttranderätt vid lokalföreningens möten. Beslut fattas med 
enkel majoritet om inte annat framgår ur dessa stadgar. Vid lika röstetal avgör ordförandens 
röst, utom vid val då lotten avgör. Sluten omröstning bör förrättas om en röstberättigad 
medlem så kräver.  

Närvaro- och yttranderätt  

Vid föreningens möten har representanter för samfundsmedlemmar, förbundet och 
distriktet närvaro- och yttranderätt. Mötet kan även bevilja andra personer närvaro- och 
yttranderätt.  

Förslagsrätt  

Förslagsrätt har styrelsen, lokalföreningens medlemmar samt distriktets, förbundets och 
Pohjola-Nordenin nuorisoliitto ry:s och motsvarande ungdomsavdelningars styrelser. 
Förslagen bör inlämnas skriftligen till lokalföreningens styrelse senast fyra (4) veckor före 
mötet. Styrelsen föredrar förslagen jämte utlåtanden för behandling vid mötet.  

8 § MÖTESÄRENDEN    

- val av mötesordförande, mötessekreterare samt två (2) protokolljusterare och rösträknare

 - konstaterande av deltagare, lagenlighet och beslutsförhet 

- fastställande av föredragningslista  

- behandling av berättelsen om lokalföreningens verksamhet under föregående 
verksamhetsperiod 

- behandling av räkenskaper, bokslut och berättelsen över verksamhetsgranskningen samt 
fastställande av bokslutet 

- beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och övriga ansvariga 

-behandling av lokalföreningens verksamhetsplan för följande verksamhetsperiod 

-fastställande av de egentliga  , familje- eller samfundsmedlemmarnas medlemsavgifter för 
följande verksamhetsår.

-beslut om eventuella honorar och ersättningar till styrelsemedlemmar

-godkännande av budgeten för följande verksamhetsperiod 

-beslut om antalet medlemmar i styrelsen



- val av styrelsens ordförande vartannat år och övriga medlemmar för de två följande   
verksamhetsperioderna i deras ställe som är i tur att avgå.

- val av en (1) verksamhetsgranskare jämte (1) ersättare. 

 - val av lokalföreningens representant för nästa verksamhetsperiod vid distriktets möten 

- utseende av lokalföreningens representanter i distriktsstyrelse och övriga distriktsorgan 

- behandling av förslag och styrelsens utlåtanden om dem

- beslut om möteskallelseprocedur inom ramen för 7 §  

Extraordinarie möte

Vid extraordinarie möte behandlas de ärenden som nämns i kallelsen samt de förslag från 
styrelsen som mötet besluter uppta till behandling utan angivelse i möteskallelsen.   

9 § STYRELSEN 

Föreningens styrelse består av ordförande och minst fyra (4) och högst tio (10) övriga 
medlemmar. Styrelsen väljer inom sig viceordförande och sekreterare samt utser 
skattmästare och övriga nödiga funktionärer. Styrelsens verksamhetsperiod omfattar (2) två 
år, dock så att vid första valet enligt dessa stadgar verkställs lottning, så at hälften av 
styrelsemedlemmarna avgår efter ett (1) år.

Styrelsen är beslutsför då förutom ordförande eller viceordförande minst hälften av 
medlemmarna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör 
ordförandes röst och vid val lotten.  

Styrelsens ordförande kallar till styrelsemöte skriftligen eller muntligen. Styrelsen bör 
sammankallas då ordföranden finner det nödvändigt eller minst hälften av 
styrelsemedlemmarna det kräver.     

På styrelsen ankommer utöver vad i dessa stadgar sägs

-handlägga lokalföreningens verksamhet utgående från mötesbeslut samt ta initiativ till att 
utveckla lokalföreningen

- sammankalla lokalföreningens möten och bereda de ärenden som skall behandlas vid dem 

- tillsätter behövliga utskott och arbetsgrupper samt fastställa deras uppgifter  

10 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSPERIOD 

Lokalföreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är 01.09-31.08. Styrelsen bör lämna 
bokslutet till verksamhetsgranskaren senast tre (3) veckor före årsmötet och 
verksamhetsgranskaren bör återställa det till styrelsen senast två (2) veckor före mötet.   

11 § TECKNANDE AV NAMN 

Lokalföreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, viceordförande och sekreterare, 
två tillsammans.  



12 § STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 

Om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen kan föreningsmöte besluta om 
ärendet nämnts i möteskallelsen. För giltighet krävs minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna
rösterna.   

Beslut om stadgeändring bör underställas förbundets styrelse. Beslut om att upplösa 
föreningen bör fattas vid minst två (2) möten med minst en månads mellanrum med två 
tredjedelars (2/3) majoritet av de avgivna rösterna vid båda mötena. Vid beslut om 
upplösning bör lokalföreningens tillgångar lämnas till Pohjola-Norden rf.


