
           Svenska hörselskadade i Åboland rf 

STADGAR  

Godkända  på föreningens årsmöte 14 mars 2022 
 

                   
 
1 § Namn och hemort 
Föreningens namn är Svenska hörselskadade i Åboland rf och kallas i dessa stadgar föreningen. 
Föreningens hemort är Åbo och verksamhetsområde Egentliga Finland. 
Föreningens officiella språk är svenska. 
 
2 § Syfte och verksamhetsformer 
1. Föreningens syfte är att: 

- fungera som förbindelselänk mellan hörselskadade inom sitt verksamhetsområde 
- verka för hörselskadades bästa genom rehabiliteringsverksamhet 
- fästa allmänhetens och myndigheternas uppmärksamhet vid de  
       olägenheter som hörselskador innebär samt avhjälpa dessa  
- öka medlemmarnas färdighet att handha och sköta sina hörhjälpmedel 

 
2. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att: 

- väcka hörselskadades intresse för egen aktivitet  
- upprätthålla rehabiliterings- och upplysningsverksamhet  
- arrangera möten, programkvällar, studiecirklar, föreläsningar, utflykter och andra 

rekreationstillfällen  
- sprida information om nedsatt hörsel 
- erbjuda hörhjälpmedelsservice 

 
3. För att stöda sin verksamhet kan föreningen: 

- uppbära medlemsavgift 
- ansöka om medel av staten, kommuner, fonder och stiftelser 
- ta emot gåvor och testamenten 
- förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom 

 
4. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 
 
5. Föreningen är medlem i Svenska hörselförbundet rf 
 
3 § Medlemmar 

1. Till medlem i föreningen kan godkännas en person som antar föreningens syfte.  
 

2.    Föreningens styrelse besluter om beviljandet av medlemskap. 
 

3.   Till föreningens hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet, på framställning av       
styrelsen, kalla en person som på ett särskilt berömvärt sätt har främjat föreningens verksamhet. 
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4 § Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen 

1. En medlem har rätt att när som helst utträda ur en förening, vilket bestäms i föreningslagen § 13 
genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande.  
 

2. Styrelsen fattar beslut om uteslutning av medlem ur föreningen om medlem motarbetar föreningen 
eller avsiktligt handlar i strid med föreningens stadgar enligt vad som bestäms i § 14 i 
föreningslagen. En medlem kan också uteslutas på den grunden att medlemmen under minst två (2) 
års tid inte erlagt sin medlemsavgift. 

 
3. Enligt föreningslagen § 11 är föreningen skyldig att föra en tidsenlig medlemsförteckning över sina   

              medlemmar. 
 
      4.    Betald medlemsavgift betalas inte tillbaka till utträdande eller utesluten medlem.  
 
5 § Medlemsavgifter 
      Den årliga medlemsavgiften för medlem fastställs vid årsmötet. Hedersordföranden och    
      hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift. 
 
6 § Styrelse 

1. Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse till vilken hör en ordförande och sex (6) till tio(10) 
medlemmar som alla utses vid föreningens årsmöte. 

 
2.    Ordförande väljs för ett verksamhetsår. Styrelsemedlemmar väljs för två  
        verksamhetsår. Verksamhetsåret omfattar tiden mellan årsmötena. 
 
3.    Årligen avgår hälften (1/2) av styrelsemedlemmarna. Den som är i tur att avgå kan väljas på nytt.   
Första gången avgörs genom lottning vilka som avgår.  
 
4.    Styrelsen utser inom sig en vice ordförande och utser inom eller utom sig en sekreterare, kassör 

             och andra nödvändiga funktionärer. 
 
      5.    Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denna är förhindrad på kallelse av  

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

6.    Styrelsen är beslutför då alla styrelsemedlemmarna har kallats och då fyra (4) av dess medlemmar  
ordföranden eller viceordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningar avgörs med enkel 
majoritet, vid lika röstetal avgör ordförandes röst, vid personval likväl lotten. 

 
      7.    Styrelsen är i sin helhet ansvarig för skötseln av föreningens egendom och dess verksamhet. 
 
7 § Rätt att teckna föreningens namn 

Föreningens namn tecknas av föreningens ordförande eller viceordföranden någondera tillsammans                                                                                                                              
med sekreteraren, kassören eller funktionär som styrelsen utsett härtill.  

 
8 § Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning 
       Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. 
       Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse lämnas till verksamhetsgranskarna 

          senast tre veckor före årsmötet. Verksamhetsgranskarna skall ge sitt utlåtande skriftligt till styrelsen   
senast en vecka före årsmötet. 
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9 § Föreningens möten 

1. Föreningen håller årsmöte årligen senast den sista februari på dag som fastställs av styrelsen. Vid 
exceptionella omständigheter kan tidpunkten för mötet senareläggas. 

 
      2. Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill,  

eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för 
ett särskilt angivet ärende. 

 
      3.  Vid föreningens möten avgörs ärenden genom öppen omröstning. Vid personval tillämpas sluten 

omröstning om någon så kräver. Varje medlem, hedersordförande och hedersmedlem, har en röst. 
Som mötets beslut gäller den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om 
rösterna faller jämt avgör mötesordförandens röst, vid personval avgör emellertid lotten. 

 
4. Styrelsens medlemmar är inte röstberättigade vid val av verksamhetsgranskare samt vid                 

fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet. 
 
10 § Kallelse till föreningens möten 

Kallelse till årsmöte eller extraordinarie möte, med angivande av tid och plats för mötet samt de 
ärenden som där skall behandlas, bör skriftligt tillställas föreningens alla medlemmar eller annons 
härom bör ingå i medlemstidskrift eller i en på föreningens hemort spridd dags- eller lokaltidning minst 
två veckor före mötet. 
 
Distansdeltagande i föreningens möte är möjligt via datakommunikation eller via något annat tekniskt 
hjälpmedel om föreningens styrelse före mötet så beslutar. Om möjligheten till distansdeltagandet och 
proceduren måste nämnas i möteskallelsen. 

 
11 § Årsmöte 
        Årsmötet öppnas av styrelseordföranden eller vice ordföranden eller om dessa är förhindrade av                  

någon styrelsemedlem.     
        Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden: 

1. mötet öppnas 
2. val av mötesfunktionärer: mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två 

rösträknare 
3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras 
4. föredragningslistan för mötet godkänns 
5. årsberättelsen presenteras 
6. bokslutet med verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras 
7. beslut fattas om godkännande av årsberättelsen samt fastställande av bokslutet och beviljandet av 

ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga redovisningsskyldiga 
8. verksamhetsplan för innevarande år fastställs 
9. medlemsavgiften för innevarande år fastställs 
10. budget för innevarande år fastställs 
11. val av styrelseordförande för perioden fram till föreningens nästa årsmöte 
12. val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå 
13. val av en eller två verksamhetsgranskare och en ersättare 
14. besluts om hur kallelse till årsmöte eller extraordinära möte skall ske inom ramen för vad som sägs 

i § 10 
15. behandlas övriga, i möteskallelsen nämnda ärenden  
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12 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen 
1. Beslut om ändring av stadgarna bör fattas vid föreningens årsmöte med minst tre fjärdedels (3/4) 

majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen 
 

2. Beslut om upplösning av föreningen bör fattas vid två på varandra följande möten, med minst två 
månaders mellantid, av vilket det ena mötet skall vara föreningens årsmöte. På båda mötena 
gäller tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen för att upplösa 
föreningen 

 
3. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. 

 
4. Det möte som fattar beslut om föreningens upplösning, bör med samma röstmajoritet besluta om 

att föreningens arkiv, penningtillgodohavanden och annan egendom skall användas till förmån för 
svenskatalande hörselskadade. Om föreningen blir upplöst används dess tillgångar för samma 
ändamål. 

 
13 § Stadgeändringars inverkan  
Erhållna medlemsrättigheter bevaras. 
 
 
 
 


