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STADGAR för 

SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND 

Godkända av förbundsmötet 2004 och 2005 

 

  

1. Föreningens namn och hemort 

 

Föreningens namn är Sydkustens landskapsförbund och dess hemort är Helsingfors. 

Föreningens officiella språk är svenska och föreningen kallas i dessa stadgar för förbundet. 

Förbundets verksamhetsområde omfattar kommunerna i södra Finland som har svenskspråkig 

befolkning.  

 

 

2. Syfte och verksamhetsformer 

 

Förbundets syfte är att främja den svenskspråkiga befolkningens allmänna och gemensamma 

intressen, bevaka och bereda de svenska utbildningspolitiska frågorna samt främja de svenska 

kultursträvandena på verksamhetsområdet. 

 

 Förbundet fullföljer sitt syfte genom  

 att ta initiativ till projekt och utredningar som gagnar invånarna på 

verksamhetsområdet. 

 att verkställa olika uppgifter enligt överenskommelse med kommunerna på förbundets 

verksamhetsområde  

 att samordna internationella projekt och kontakter 

 att bevaka frågor som har speciell relevans för den finlandssvenska befolkningen. 

 

Förbundet stöder sin verksamhet genom att motta understöd, donationer och testamenten samt 

äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom. 

 

 

3. Medlemmarna 

 

Såsom förbundets ordinarie medlem kan godkännas kommuner och andra sammanslutningar 

med rättshandlingsförmåga som antar förbundets syfte och som har sin hemort på förbundets 

verksamhetsområde. 

 

Ordinarie medlemmar godkänns av förbundets styrelse på ansökan. 

 

 

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur förbundet 

 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet genom att skriftligen anmäla detta hos förbundets 

styrelse eller dess ordförande eller genom att vid förbundets möte anmäla om utträde för 

anteckning i protokollet. Medlem är skyldig att erlägga medlemsavgift till förbundet under 6 

månader från den dag anmälan om utträde mottagits. 

Styrelsen kan utesluta en medlem ur förbundet om medlemmen inte har betalat sin förfallna 

medlemsavgift eller om den genom sitt beteende inom eller utom förbundet avsevärt har 
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skadat detta eller om den inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag 

eller i förbundets stadgar. 

 

 

5. Medlemsavgifter 

 

Årsmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgift som uppbärs.  

Medlemsavgiften utgår för medlemskommun enligt ett grundpenningbelopp per 

svenskspråkig invånare upp till 10.000 personer och ett penningbelopp per svenskspråkig 

invånare från 10.000 personer uppåt, som är lägre än grundbeloppet, samt ett penningbelopp 

där kommunens kalkylerade skatteinkomst relateras till andelen svenskspråkiga invånare. 

Övriga ordinarie medlemmars medlemsavgifts storlek fastställs på årsmötet. 

 

 

6. Styrelsen 

 

Förbundets angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 16 andra 

ordinarie medlemmar samt 16 personliga ersättare som alla utses vid årsmötet. 

 

Ordföranden väljs för ett år och ordinarie medlemmar och ersättare väljs för två år. Av 

medlemmarna och ersättarna avgår årligen hälften enligt tur, första gången enligt lottning. 

 

Styrelsen väljer inom sig två vice ordförande, en första och en andra, samt utser inom eller 

utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. 

 

Styrelsen kan utse arbets- och andra nödvändiga utskott. 

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då han har förhinder på kallelse av 

vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så 

kräver. 

 

Kallelse skall utsändas minst 7 dagar före sammanträde. 

 

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice 

ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om 

rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. 

 

 

7. De som får teckna förbundets namn 

 

Förbundets namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförandena och av  

styrelsen bestämda funktionärer, var för sig. 

 

 

 

8. Räkenskapsperiod och revision 

 

Förbundets räkenskapsperiod är ett kalenderår. 

 



 3 (4) 

Bokslut jämte nödvändiga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas 

till revisorerna senast sex veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen 

till styrelsen senast två veckor före årsmötet. 

 

 

9. Förbundets möten 

 

Förbundets årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden februari-april. 

 

Ett extra möte hålls då förbundets möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl 

därtill eller då minst en tiondel (1/10) av förbundets röstberättigade medlemmar skriftligen 

kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom fyrtio dagar från 

den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen. 

 

Till årsmötet utser medlemskommun högst en ordinarie representant för varje påbörjat 1000-

tal svenskspråkiga invånare sammanlagt dock högst 10 representanter samt lika många 

ersättare. Övriga sammanslutningar utser en representant var. 

 

Vid förbundets möte har varje ordinarie medlemskommun en röst för varje påbörjat tusental 

svenskspråkiga invånare, sammanlagt dock högst tio röster. Övriga sammanslutningar har en 

röst var. 

 

 

10. Kallelse till förbundets möten 

 

Styrelsen skall sammankalla förbundets möten senast 30 dagar före mötet genom att skicka ett 

kallelsebrev till varje medlem. 

 

 

11. Årsmöte 

 

Vid förbundets årsmöte behandlas följande ärenden: 

 

 mötet öppnas 

 val av mötesordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och vid behov två 

rösträknare 

 mötets laglighet och beslutförhet konstateras 

 föredragningslistan för mötet godkänns 

 bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras 

 besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och 

andra ansvarsskyldiga. 

 verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår 

fastställs. 

 val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen i stället för dem som står i tur att 

avgå. 

 val av två revisorer och deras ersättare. 

 behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. 

 

Om en medlem önskar att ett ärende skall behandlas vid förbundets årsmöte skall den 

skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen. 
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12. Ändring i stadgarna och upplösning av förbundet 

 

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av förbundet skall fattas vid förbundets möte 

med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I 

möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av förbundet. 

 

Då förbundet upplöses används förbundets tillgångar för att främja förbundets syfte på ett 

sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslut om upplösningen. Om förbundet blir 

upplöst används tillgångarna för samma ändamål. 

 


