STADGAR

Finlandssvenska föreningen
i Västerås med omnejd
Stadgarna antagna på mötet 13 januari 1952
Reviderade på årsmötet 17 februari 1974
§ 6. Ändrade på årsmötet 27 februari 2005
§ 2. Ändrade på årsmötet 27 februari 2011
§ 7 Ändrade på årsmötet 18 februari 2018
§ 10 Ändrade på årsmötet 18 februari 2018

§ 1. VERKSAMHETSOMRÅDE
Föreningen, vars namn är Finlandssvenska
i Västerås med omnejd, är en idell sammanslutning
av i Västerås boende finlandssvenskar.

§ 2. UPPGIFT
Föreningen har till ändamål att samla i Västerås med omnejd
bosatta finlandssvenskar och övriga som vill
främja finlandssvensk kulturell verksamhet och
upprätthålla förbindelserna med svenskbygderna i Finland.
Föreningen är en idell förening, partipolitiskt, religiöst
och etnisk obunden. Föreningen skall aktivt motverka
främlingsfientlighet främja demokratin och lika
rättigheter för alla oavsett kön och
sexuell läggning eller etnisk tillhörighet.
- Föreningen verkar för sina syften genom
- att anordna kulturella sammankomster, fester och
andra arrangemang
- att bedriva upplysning och medlemsinformation
- att bedriva ungdomsverksamhet
- att samarbeta med lokala myndigheter i frågor av
intresse för föreningen

§ 3. MEDLEMSKAP
Till medlem i föreningen kan antagas varje finlandssvensk
samt dennes familjemedlemmar och övriga
intresserade av att arbeta för föreningens syften.

§ 4. FÖRENINGENS MEDLEMSKAP
Föreningens medlemskap i riksförbundet är vilande

§ 5. MEDLEMSAVGIFT
Årsmötet beslutar om avgiftens storlek

§ 6. BEFRIELSE FRÅN MEDLEMSAVGIFT
Medlem som p.g.a. sjukdom eller annan orsak blivit
urståndsatt att betala årsavgift, kan efter styrelsens
prövning erhålla befrielse därifrån.
Medlem som utan att ha befrielse enligt ovan och
som inte har betalat årsavgiften senast 31 december
Innevarande kalenderår, anses ha frivilligt frånträtt
sitt medlemskap.

§7. STYRELSEN
Styrelsen sköter föreningens angelägenheter samt handhar
ledningen av verksamheten.
Styrelsen väljs bland föreningens medlemmar och
består av Ordförande samt övriga ledamöter
Sammanlagt ska styrelsen omfatta 3-5 personer. Samtliga väljs
på en tid av två år. Ordförande, Sekreterare och en ledamot
väljs då årsmötet hålls jämna årtal. Övriga ledamöter
väljs udda årtal. Styrelsen väljs för tiden från ett årsmöte
till nästa. Avgående styrelse kan återväljas.
Styrelsen sammanträder på kallelse av Ordförande.
Den är beslutför då Ordförande
samt minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Beslut fattas med en enkel majoritet. Faller rösterna lika
avgör Ordförandes röst.
Vid styrelsemöten skall protokoll föras.
Till årsmötet skall styrelsen avlämna verksamhetsberättelse

§ 8. UTSKOTT OCH SEKTIONER
Vid behov tillsätter styrelsen nödiga utskott och sektioner
Tillsatta utskott och sektioner lyder under föreningens
styrelse.

§ 9. ÅRSMÖTE
Föreningens årsmöte skall hållas inom februari månad.
Skriftlig kallelse eller genom annonsering i den lokala
pressen ska delges medlemmarna minst 14 dagar i förväg.

§ 10. ÅRSMÖTETS ÄRENDE
Vid årsmötet skall följande ärenden handläggas
genom beslut.
1. Mötets öppnande
1 a.Parentation
2. Godkännande av föredragningslistan
3. Fråga om mötets behöriga utlysning
4. Val av Ordförande och Sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän
6. Årsberättelsen
7.Kassörens redogörelse och revisionsberättelsen
8. Fråga om ansvarsfrihet
9. Val av
a) Ordförande för två år
b) Sekreterare för två år
c) Kassör för två år
d) två ledamot för två år
e) Två revisorer samt två suppleanter 1 år
f) Valberedning 1 år
10. Årsplan
11. Årsavgift
12. Behandling av förslag som inlämnats till styrelsen
minst 14 dagar före mötet.
13. Avslutning

§ 11. RÖSTRÄTT
Vid årsmötet och övriga föreningsmöten äger varje
närvarande medlem som erlagt stadgad avgift, en röst
Alla frågor avgörs med en enkel röstmajoritet.
Vid lika röstetal avgörs Ordförandes röst utom i
valärenden då lottdragning tillgrips.

§12. Extra möten
Extra föreningsmöte kan vid behov inkallas av Ordförande
eller minst en tredjedel av medlemmarna gjort skriftlig
framställning därom.

§13. RÄKENSKAP
Föreningens räkenskap löper kalenderår.
Revisionen skall vara verkställd senast tre veckor före
årsmötet. Föreningens räkenskaper skall ständigt vara
tillgängliga för revisorerna ,vilka äga att när de finna
lämpligt taga kännedom om föreningens
ekonomiska ställning.

§14. STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan ske endast vid årsmöte,
varvid erfodras att två tredjedelar av de närvarande
medlemmarna är ense om beslut.

§15. UPPLÖSNING
Förslag om föreningens upplösning skall behandlas av två
möten i följd varav det senaste är årsmöte och av båda
erfodras att två tredjedelar av närvarandemedlemmar
är ense om beslut. Därvid bör beaktas om en användning
av föreningens tillgångar för sådana ändamål som
främjar finlandssvenskarnas intressen.

§ 16. I ÖVRIGT GÄLLER
Föreningslagensbestämmelser

