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§ 1. Föreningens namn är Arbetets Vänner Huvudföreningen rf.

Föreningens syfte är att föra samman personer med olika bakgrund för
att främja medborgerlig, kulturell och ekonomisk förkovran bland den
svenska befolkningen i Helsingfors med omnejd.

Föreningens hemort är Helsingfors och dess språk är svenska.

§ 2. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att samla sina medlemmar
till möten, diskussioner och kulturevenemang samt genom att föra dem
samman kring gemensamma intressen såsom studieverksamhet, körsång,
teater, dans och bridge. Föreningen stödjer strävanden som främjar
svensk kultur i Finland.

§ 3. På ansökan kan till medlem i föreningen godkännas en välfrejdad
person som omfattar föreningens stadgar. Ansökan ska understödas av
minst en medlem i föreningen och godkännas av styrelsen.

§ 4. Om en medlem önskar utträda ur föreningen ska hon eller han
anmäla det skriftligt till styrelsen eller styrelseordföranden eller
muntligt vid föreningens möte. Medlemskapet upphör i slutet av det
kalenderår under vilket anmälan gjorts.

§ 5. Föreningens styrelse kan på de grunder som nämns i
föreningslagen besluta att utesluta en medlem ur föreningen.
Styrelsen kan också utesluta en medlem som inte har betalat sin
medlemsavgift inom utsatt tid.

§ 6. Föreningen kan kalla till hedersmedlem en person somtillhör
eller har tillhört föreningen och har gjort sig förtjänt av denna
hedersbetygelse, eller som varken tillhör eller har tillhört
föreningen, men har utmärkt sig genom kulturella och medborgerliga
förtjänster eller visat särskilt intresse för föreningen.

Till hedersordförande kan kallas en person som tillhör eller har
tillhört föreningen och som har varit ordförande för styrelsen och i
denna egenskap gjort en betydande insats föreningen till fromma.

§ 7. Förslag till hedersmedlem eller hedersordförande bör anmälas
skriftligt till styrelsen av minst tio (10) medlemmar. Förslaget tas
upp till behandling vid föreningens nästa ordinarie möte och
godkänns om det omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de
avgivna rösterna. Förslag till hedersmedlem eller hedersordförande
ska nämnas i möteskallelsen.

§ 8. Föreningens möte är föreningens högsta beslutande organ.

Föreningen sammanträder till ordinarie möten i mars-april (vårmöte)
och i november-december (höstmöte). Extra föreningsmöte ska hållas
då föreningsmötet så beslutar eller styrelsen anser att det finns
skäl därtill eller då minst tio (10) av föreningens röstberättigade
medlemmar skriftligen så kräver för behandling av ett angivet
ärende.
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§ 9. Kallelse till föreningsmöte sker genom anslag på föreningens
anslagstavla i föreningshuset, senast två (2) veckor före mötet. Vid
ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen ska
möteskallelsen dessutom skickas till varje föreningsmedlem till den
post- eller e-postadress medlemmen har uppgett till föreningens
medlemsregister, senast två (2) veckor före mötet.

§ 10. Mötet är beslutfört då minst tio (10) röstberättigade
medlemmar är närvarande.

§ 11. Beslut i ett ärende som en enskild föreningsmedlem har tagit
upp vid ett föreningsmöte fattas vid följande möte eller hänskjuts i
det fall att ärendet är brådskande till styrelsen för avgörande.

§ 12. Vid vårmötet behandlas följande ärenden:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och vice ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare
5. Val av två rösträknare
6. Kontroll av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
7. Behandling av föreningens årsberättelse för föregående
verksamhetsperiod
8. Behandling av föreningens bokslut för föregående räkenskapsperiod
9. Presentation av revisionsberättelsen
10. Behandling av styrelsens förklaring med anledning av eventuella
anmärkningar i revisionsberättelsen
11. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet
12. Val av en revisor och om revisorn inte är ett revisionssamfund,
en revisorssuppleant, samt en verksamhetsgranskare och en
verksamhetsgranskarsuppleant
13. Översikt av Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfonds
ekonomiska ställning
14. Övriga av styrelsen föreslagna ärenden
15. Övriga ärenden som medlemmar lämnat in senast 30 dagar före
mötet
16. Övriga ärenden
17. Mötet avslutas

§ 13. Vid höstmötet behandlas följande ärenden:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och vice ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare
5. Val av två rösträknare
6. Kontroll av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
7. Behandling och fastställande av styrelsens förslag till budget
och medlemsavgiften för det kommande året
8. Val av styrelsens ordförande
9. Val av övriga styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur
att avgå
10. Val av medlemmar i valnämnden i stället för dem som är i tur att
avgå
11. Val av eventuella andra förtroendevalda
12. Övriga av styrelsen föreslagna ärenden
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13. Övriga ärenden som medlemmar lämnat in senast 30 dagar före
mötet
14. Övriga ärenden
15. Mötet avslutas

§ 14. En medlem har inte rätt att rösta eller framställa förslag
till beslut vid föreningsmötet när beslut fattas om avtal mellan
medlemmen och föreningen eller om andra frågor i vilka medlemmens
enskilda intressen strider mot föreningens. En styrelsemedlem eller
någon annan som har anförtrotts en uppgift som hör till föreningens
förvaltning får inte rösta när beslut fattas om val eller avsättning
av revisorer eller verksamhetsgranskare, fastställande av bokslut
eller beviljande av ansvarsfrihet, om frågan gäller den förvaltning
som han eller hon svarar för.

På föreningens möten gäller i övrigt att:
- varje föreningsmedlem som har fyllt 15 år har rätt att rösta
- varje föreningsmedlem har en (1) röst
- röstning inte kan ske genom ombud
- som föreningens beslut gäller det förslag som fått flest röster,
förutom i de fall som nämns i § 7, 24, 25
- val avgörs vid lika röstetal genom lottning
- vid lika röstetal i andra frågor avgör mötesordförandens röst.

§ 15. Sluten omröstning sker om någon föreningsmedlem så begär.
Endast understödda förslag kan gå vidare till omröstning.

§ 16. Vid möten får ingen använda förolämpande ord eller annars
uppträda opassande. Om opassande uppträdande likväl förekommer ska
ordföranden ge en tillsägelse. Om detta inte hjälper kan
ordföranden, efter en varning, frånta mötesdeltagaren rätten att
yttra sig vid mötet.

§ 17. Föreningens styrelse består av en (1) ordförande som väljs för
ett (1) kalenderår i sänder samt sex (6) övriga medlemmar valda på
tre (3) kalenderår. Ur styrelsen avgår årligen ordföranden samt två
(2) övriga medlemmar. Om en styrelsemedlem av föreningen befrias
från sitt uppdrag, avgår under sin mandatperiod eller avlider, utses
senast vid följande ordinarie möte en ny medlem för resten av
mandatperioden.

Styrelseordföranden kan omväljas högst fem (5) gånger i följd. En
styrelsemedlem kan omväljas direkt högst en (1) gång. Blir en
styrelsemedlem under pågående mandatperiod vald till ordförande
påverkar tiden som styrelsemedlem inte eventuellt omval till
ordförande. Har någon blivit vald till styrelsemedlem i stället för
en person vars styrelseuppdrag har upphört före utgången av
mandatperioden ska en sådan period, om den är kortare än ett (1) år,
inte beaktas vid eventuellt omval.

§ 18. Styrelsen utser årligen inom sig en (1) vice ordförande och
inom eller utom styrelsen sekreterare, skattmästare och föreningens
övriga funktionärer.
Styrelsen är beslutför då flera än hälften av dess medlemmar, av
vilka en är ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.
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Styrelsen kan tillsätta utskott, kommittéer och arbetsgrupper.

§ 19. Föreningens valnämnd har till uppgift att bereda och
presentera för föreningsmötet sitt förslag till ordförande,
styrelsemedlemmar, revisorer och verksamhetsgranskare jämte
suppleanter.

Valnämnden består av sex (6) medlemmar som väljs för tre (3)
kalenderår i sänder så att en tredjedel (1/3) av medlemmarna avgår
årligen. Medlemmar i valnämnden kan omväljas direkt en (1) gång.

En styrelsemedlem kan inte samtidigt vara medlem i valnämnden.

§ 20. Föreningens namn tecknas av ordföranden eller vice ordföranden
tillsammans med en (1) annan medlem av styrelsen, alltid två (2)
tillsammans.

§ 21. Inom föreningen verkar kretsar vilkas förvaltning står under
styrelsens överinseende. Närmare bestämmelser om kretsarnas
förvaltning ingår i ett kretsreglemente som fastställs av
föreningens styrelse.

§ 22. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
Styrelsen ska senast en månad före vårmötet lämna räkenskaperna till
föreningens revisorer för granskning.

§ 23. Varje medlem betalar till föreningen den fastställda
medlemsavgiften, inom en tid som bestäms av styrelsen.
Föreningsmötet kan även besluta att ta ut extra medlemsavgifter, som
i så fall betalas av samtliga medlemmar.
De tidigare bestämmelserna om ständigt medlemskap tillämpas på dem
som blivit medlemmar före den stadgeändring som trädde i kraft
16/6/2016.

§ 24. Förslag om ändring av dessa stadgar behandlas på två (2)
föreningsmöten mellan vilka det ska förflyta minst en (1) och högst
sex (6) månader. Stadgeändringen godkänns om den omfattas av minst
hälften (1/2) av de avgivna rösterna på det första mötet och i
oförändrad form av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna
rösterna på det andra.

§ 25. Förslag om upplösning av föreningen ska, för att godkännas
såsom föreningens beslut, omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av
de röster som har avgetts av de närvarande medlemmarna vid två (2)
på varandra följande ordinarie möten.

§ 26. Om föreningen upplöses ska dess återstående tillgångar
användas för att främja föreningens ändamål på det sätt som det möte
som upplöser föreningen beslutar.

§ 27. Stadgeändringen år 2022 innebär att antalet styrelsemedlemmar,
undantaget ordföranden, minskas från elva (11) till sex (6). Detta
sker successivt så att val av styrelsemedlemmar inte förrättas
förrän mandatperioden för så många styrelsemedlemmar gått eller går
tillända att antalet vid årsskiftet omedelbart efter valet skulle
komma att understiga sex (6).
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Denna stadgeändring påverkar inte mandatperioden för de
styrelsemedlemmar som har valts före den träder i kraft på annat
sätt än att mandatperioden löper ut det tredje året den sista
december. Bestämmelsen som begränsar direkt omval gäller också dessa
styrelsemedlemmar. För att uppfylla bestämmelsen att en tredjedel
(1/3) av styrelsen respektive valnämnden årligen ska stå i tur att
avgå kan föreningsmötet bestämma att mandatperioden för en
styrelsemedlem eller en medlem i valnämnden som väljs är kortare än
tre (3) år. Om flera än en person ska väljas till samma organ med
olika långa mandatperioder, kan mötet besluta att den individuella
mandatperioden avgörs genom lottning.


