
Stadgar
för

Finlands Lärares Fredsförbund.

§ i.
Föreningens namn är Suomen Opettajain Rauhanliitto

— Finlands Lärares Fredsförbund och dess hemort är
Helsingfors.

§ 2.

Föreningens ändamål är att arbeta för världsfreds-
idén genom att sprida intresse för denna idé bland 1 Fin-
lands lärare.

§ 3.
Föreningen strävar att uppnå sitt ändamål
genom upplysningsarbete i fredssaken isynnerhet in-

om Finlands lärarkår;
genom att sprida kunskap om Nationernas Förbund

och dess verksamhet samt väcka» förståelse för detsam-
ma;

genom att anordna nordiska och mellanfoikliga kur-
ser och möten och befrämja finska lärares deltagande i
dessa ;

genom att arbeta för att föredrag och referat angåen-
de Nationernas Förbunds verksamhet och värfldsfredsrö-
relsen. håMas å lärare- ooh skolmöten, att å sådana mö-
ten litteratur ang. dessa frågor finnes att tillgå, och att



§ 4.

§ 5.

§ 6.

§ 7-
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

uppsatser i dylika spörsmål' publiceras i lärarnas organ.
Till stöd för sitt arbete kan föreningen mottaga gåvor
och testamenten samt med vederbörligt tillstånd anord-
na penninginsamlingar.

Föreningen ingår som särskild avdelning i Finlands
Fredsförbund, med rätt till samma representation som
lokalavdelning å Förbundets årsmöte, erlägger sådan
ålagd årsavgift och inlämnar till Förbundet årsberättelse.

Tillsammans med motsvarande skandinaviska förenin-
gar bildar föreningen »Nordiska Lärares Fredsförbund».

Till medlemmar i föreningen antagas lärare vid Fin-
lands skolor och andra för skolan och uppfostran in-
tresserade personer, vilka godkänna föreningens stadgar
samt av styrelsen godkänts. Medlem kan äga hemvist
såväl i Helsingfors som å andra orter.

Medlem är skyldig att erlägga av årsmötet fastställd
årsavgift till föreningen.

Föreningens styrelse äger rätt att avskilja medlem
som motarbetar dess syften.

Föreningens årsmöte hålles under tiden may—sep-
tember.

Å andra tider av styrelsen anordnade möten kungö-
ras i »Frid på jorden» och »Rauhaa Kohti» eller mot-
svarande föreningsorgan minst två veckor före mötet.
Andra föreningsangelägenheter delgivas medlemmarna
genom samma tidskrifter.

Val och omröstning angående gjorda förslag kunna
även ske skriftligen, varvid medlemmarna inom utsatt
tid insändia vall- eller röstsedlarna till styrelsen.



1) Styrelsens årsberättelse och medlemsstatistik.
2) Räkenskaperna och revisorernas utlåtande, på

grund varav beslutes om deoharge åt kassaförvaltaren
och styrelsen.

3) Medlemsavgiftens storlek.
4) Val av ordförande för ett år framåt, av 2 styrel-

semedlemmar och en suppleant för tre år i stället för
dem som äro i tur att avgå; valet förrättas medels slutna
sedlar, såframt icke mötet enhälligt besluter annat.

5) Val av representanter till Finlands Fredsförbunds
årsmöte.

6) Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter för
granskning av det löpande årets räkenskaper och eko-
nomi.

7) Närmare bestämd tid och ort för nästa årsmöte
såvitt möjligt.

8) Andra av styrelse eller medlem framlagda ären-
den.

§ 8.
Föreningens angelägenheter handhavas och dess be-

slut verkställas av en styrelse, bestående av ordföran-
de, 6 medlemmar och 3 suppleanter. Av dessa avgå år-
ligen ordföranden och 2 medlemmar samt 1 suppleant,
först genom lottning och därefter i tur. Styrelsen är
beslutför, då 4 medlemmar äro närvarande.

Styrelsen är ansvarig för föreningens medel.
Föreningens namn tecknas av ordföranden 1 och sekre-

teraren gemensamt.
Föreningens räkenskaper föras efter kalenderår.

§ 9-

Ordföranden bevakar föreningens intressen, leder för-
handlingarna, representerar föreningen där ej stadge-
enligt annan representant blivit vald, samt bestyrker
med sin underskrift föreningens förbindelser och pen-
ningeutanordningar.



Styrelsen utser inom sig följande funktionärer:
1) viceordförande;

§ 10.

§11,

A.-B. Frams tryckeri, Wasa, 1932

2) sekreterare, som för protokoll ooh medlemsstaitis-
tik, utger medlemskort och drager försorg om årsbe-
rättelsen ;

3) kassaförvaltare som omhänderhar förvaltningen
av inkommande och utgående penningmedel och inläm-
nar räkenskaperna till styrelsen under januari månad att
föreläggas revisorerna.

Ändringar av dessa stadgar må ske endast vid för-
eningens årsmöte eller genom skriftlig omröstning,
vari alla föreningens medlemmar äga. rätt att deltaga,
och äro de giltiga vid % röstmajoritet, om Centralsty-
relsen för Finlands Fredsförbund godkänner dem. Gjorda
ändringsförslag meddelas medlemmarna genom styrel-
sen, som därtill bifogar sitt eget utlåtande. Om änd-
ringsförslag godkännes tillställer styrelsen detsamma
omedelbart Centralstyrelsen för Finlands Fredsförbund
till bekräftelse.

Föreningen kan icke upplösas så länge 10 medlem-
mar motsätta sig upplösningen.

Om föreningen upplöses tillfalla dess medell Finlands
Fredsförbund.

Beslut om föreningens avskiljande från Finlands
Fredsförbund kan faktas blott om % av medlemmarna
så kräva.

Stadgarna godkända av Socialministeriet och regis-
trerade den 18 dcc. 1931. Föreningens registernum-
mer 21,100.


