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1 § Namn och hemort
Föreningens namn är Helsingfors Svenska Reumaförening rf och dess
hemort är Helsingfors. Föreningens officiella språk är svenska.
2 § Syfte
Föreningen är en folkhälso-, motions-, patient- och
handikappförening som på sitt verksamhetsområde i första hand riktar
sig till den svenskspråkiga befolkningen och som
- arbetar för att förebygga reumatiska och andra sjukdomar i stödoch rörelseorganen
- främjar individernas hälsa och funktionsförmåga och hjälper dem
som insjuknat att bemästra sin vardag och sitt liv
- erbjuder service av högkvalitet och/eller främjar tillgången till
service samt arbetar till förmån för sina medlemmar och andra
personer som insjuknat i reumatiska sjukdomar och sjukdomar i stödoch rörelseorganen
- fungerar inom sin region som stöd och som samordnande organ för
personer som insjuknat i reumatiska och andra sjukdomar i stöd- och
rörelseorganen
- bevakar de insjuknade personernas intressen och rättigheter i
samhället och
- främjar förutsättningarna för självständig verksamhet, arbete och
medverkan på lika villkor.
3 § Verksamhetsformer
Som medlemsförening i Reumaförbundet i Finland rf fullföljer
föreningen sitt syfte genom att
- erbjuda kamratstöd
- erbjuda handledning och rådgivning till personer som insjuknat och
till deras anhöriga
- ordna informationsmöten och utbildning samt sammanställa och
distribuera information om reumatiska sjukdomar och sjukdomar i
stöd- och rörelseorganen
- ordna motionsverksamhet och annan verksamhet som främjar hälsa och
välbefinnande
- anordna rekreation för personer som insjuknat i reumatiska och
andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt
- bistå och stödja Reumaförbundets möjligheter att påverka och
Förbundets arbete med intressebevakning.
4 § Ekonomisk verksamhet
För att finansiera sin verksamhet bär föreningen upp medlemsavgift,
tar emot bidrag, donationer och testamenten. Föreningen kan utöva
ekonomisk verksamhet som direkt anknyter till fullföljandet av sitt
syfte samt annan ekonomiskt sett marginell närings- och
förvärvsverksamhet.
Efter att ha inhämtat nödvändiga tillstånd kan föreningen ordna
lotterier och penninginsamlingar.
Föreningen kan äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom.
5 § Medlemmar
Varje person som omfattar föreningens stadgar och syften kan ansluta
sig som ordinarie medlem i föreningen. Sammanslutningar med
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rättskapacitet och enskilda personer som önskar stödja förbundets
verksamhet kan ansluta sig som stödjande medlemmar. Ordinarie
medlemmar och stödjande medlemmar godkänns av föreningens styrelse.
Föreningsmötet kan till hedersordförande eller hedersmedlem utse en
person som särskilt förtjänstfullt har tjänat föreningens syften.
6 § Medlemsavgifter
Ordinarie medlemmar skall årligen betala den medlemsavgift som
föreningens höstmöte har fastställt. För stödjande medlemmar
bestämmer föreningens höstmöte en medlemsavgift som kan vara olika
stor för sammanslutningar och privatpersoner. Hedersordförande och
hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift.
7 § Medlems utträde och uteslutande av medlem
En medlem kan utträda ur föreningen genom att anmäla om detta på ett
sätt som överensstämmer med bestämmelserna i föreningslagen.
Styrelsen kan utesluta en medlem på de grunder som nämns i
föreningslagen. En utesluten medlem kan inom trettio (30) dagar
efter delgivning skriftligt anföra besvär mot styrelsens beslut hos
nästa föreningsmöte.
8 § Organ
Föreningens beslutanderätt utövas av föreningsmötet. Föreningens
angelägenheter sköts av styrelsen som företräder föreningen.
9 § Föreningsmöten
Då styrelsen eller föreningsmötet så beslutar kan deltagande i mötet
också ske genom datakommunikation i realtid, med hjälp av annat
tekniskt hjälpmedel eller per post under mötet eller före mötet.
Möjligheten till distansdeltagande och det sätt på vilket
distansdeltagande kan ske anges i möteskallelsen.
Föreningens möten är vårmötet, höstmötet och extra möte. Vårmötet
hålls årligen under februari-april och höstmötet under oktoberdecember på en dag som styrelsen fastställt. Ett extra möte hålls då
föreningsmötet så beslutar eller om styrelsen anser att det finns
skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens
röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för
ett särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom trettio (30)
dagar från den tidpunkt då kravet framställts.
Styrelsen ska sammankalla till föreningens möten senast sju (7)
dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje
medlem, genom en annons i svenskspråkig dagstidning som utkommer i
Helsingfors och som föreningens höstmöte har bestämt att annonsen
ska publiceras i, i föreningens egen tidning, på föreningens
webbplats eller per e-post. Av möteskallelsen bör framgå vilka
ärenden som ska upptas till behandling.
Vid föreningens möte har varje medlem en (1) röst. Vid föreningens
möten är röstningsförfarandet öppet såvida inte sluten omröstning
yrkas vid val eller, vad gäller andra ärenden, minst en femtedel
(1/5) av de närvarande röstberättigade medlemmarna kräver sluten
omröstning. Vid föreningens möten avgör i sakfrågor den åsikt som
omfattas av över hälften av de avgivna rösterna. Vid val väljs de
som fått flest röster. Vid val av endast en person krävs dock minst
hälften av de avgivna rösterna för att vederbörande ska väljas. Vid
en jämn fördelning av rösterna avgör ordförandens röst, vid val
avgör dock lotten. Motioner till föreningsmöten kan lämnas in av
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föreningens medlemmar och styrelsen för Reumaförbundet i Finland.
Motioner och sådana besvär som avses i 7 § till vårmötet ska lämnas
in till styrelsen före utgången av januari och motioner samt besvär
till höstmötet ska på motsvarande sätt lämnas in före utgången av
september.
10 § Höstmöte
Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötet öppnas av föreningens ordförande eller vice ordförande
eller någon annan av styrelsen utsedd person
2. Val av mötets ordförande, sekreterare, protokolljusterare,
rösträknare och andra mötesfunktionärer
3. Konstaterande av att mötet är stadgeenligt sammankallat och
beslutfört
4. Fastställande av mötets arbetsordning
5. Fastställande av föreningens verksamhetsplan för följande
kalenderår
6. Fastställande av medlemsavgift för följande kalenderår
7. Godkännande av föreningens budget för följande kalenderår
8. Vartannat år val av styrelsens ordförande, som benämns
föreningens ordförande, för de två följande kalenderåren
9. Beslut om antalet övriga ordinarie medlemmar och ersättare i
styrelsen
10. Val av styrelsens övriga fyra till åtta (4-8) medlemmar och en
till två (1-2) ersättare för dem som är i tur att avgå för de två
följande kalenderåren.
11. Val av en till två (1-2) verksamhetsgranskare eller vid behov
revisor/revisorer och en till två
(1-2) suppleanter till verksamhetsgranskaren/-granskarna eller vid
behov revisorn/revisorerna.
12. Beslut om hur möteskallelser ska publiceras
13. Beslut om övriga ärenden som förelagts mötet i stadgeenlig
ordning med iakttagande av bestämmelserna i föreningslagen.
11 § Vårmöte
Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötet öppnas av föreningens ordförande eller vice ordförande
eller någon annan av styrelsen utsedd person
2. Val av mötets ordförande, sekreterare, protokolljusterare,
rösträknare och andra mötesfunktionärer
3. Konstaterande av att mötet är stadgeenligt sammankallat och
beslutfört
4. Fastställande av mötets arbetsordning
5. Presentation av föreningens bokslut, årsberättelse och
verksamhetsgranskarens/revisorns utlåtande om föregående kalenderår.
6. Behandling av föreningens bokslut,
verksamhetsgranskarens/revisorns utlåtande om föregående kalenderår
och beslut om fastställande av bokslutet samt beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.
7. Beslut om deltagande i Reumaförbundet i Finlands förbundsval på
det sätt som anges i valordningen.
12 § Extra möte
Vid extra möten behandlas de ärenden som föranlett sammankallande.
13 §

Styrelsen
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Föreningens styrelse väljs av höstmötet för två kalenderår i taget
och består av en ordförande som också benämns föreningens ordförande
samt fyra till åtta (4-8) övriga ordinarie medlemmar och en till två
(1-2) ersättare, vars kallelseordning fastställs av höstmötet. Minst
hälften av styrelsemedlemmarna står årligen i tur att avgå. Den
första gången avgör lotten vilka av styrelsemedlemmarna som ska
avgå. Turordningen för avgång är inget hinder för omval. Samma
person kan väljas till ordförande högst tre (3) tvåårsperioder i
följd. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Styrelsen väljer
inom sig eller utom styrelsen en sekreterare, kassör och andra
nödvändiga funktionärer. Styrelsen kan till sin hjälp tillsätta
kommittéer eller sektioner som den vid behov fastställer direktiv
för.
Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden eller,
om denne har förhinder eller jäv, av vice ordföranden. Styrelsen ska
också sammankallas om minst hälften av styrelsemedlemmarna kräver
detta.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar,
ordföranden eller vice ordföranden medräknad, är närvarande
Vid styrelsens möten avgör i sakfrågor den åsikt som omfattats av
över hälften av de avgivna rösterna. Vid en jämn fördelning av
rösterna avgörs personval av lotten, i övriga ärenden avgör
mötesordförandens röst.
Protokoll ska föras över styrelsens möten och undertecknas av mötets
ordförande och sekreterare samt justeras av två medlemmar som varit
närvarande och valts till uppgiften eller godkännas av
mötesdeltagarna.
14 § Tecknande av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av föreningens ordförande och vice
ordförande tillsammans eller av någondera av dessa tillsammans med
en annan styrelsemedlem.
15 § Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning eller revision.
Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.
Föreningens styrelse ska lämna in bokslut och nödvändiga handlingar
samt årsberättelse till verksamhetsgranskaren eller revisorn senast
en månad före vårmötet. Verksamhetsgranskaren eller revisorn ska ge
sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor före
vårmötet.
16 § Stadgeändringar
Ändringar av dessa stadgar kan göras på föreningens möte förutsatt
att ärendet har anmälts i möteskallelsen och att ändringsförslaget
omfattas av minst trefjärdedelar (¾) av de röster som avges vid
omröstning.
17 § Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av två på varandra
följande föreningsmöten mellan vilka minst trettio (30) dygn ska
förflyta. Beslutet om upplösning av föreningen kan godkännas endast
om det vid bägge mötena har omfattats av minst trefjärdedelar (¾) av
de röster som avgivits vid omröstning. När föreningen blivit upplöst
eller nedlagd överlåts hälften (1/2) av dess tillgångar till
Reumaförbundet i Finland rf att användas till förmån för
svenskspråkiga personer i regionen som lider av sjukdomar i stöd-
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och rörelseorganen. Den återstående hälften används till att stödja
forskningen i reumasjukdomar eller andra sjukdomar i stöd- och
rörelseorganen vid Helsingfors universitet.

