
Stadgar för Svenska Kvinnoförbundet i Finland.
§ i.

Svenska kvinnoförbundets ändamål är att förena Fin-
lands svensktalande kvinnor till gemensamt arbete för hö-
jande af deras politiska insikt samt för den svenska odlin-
gens främjande särskildt i och genom hemmen, med där-
jämte äfven inom det samhälleliga lifvet.

§ 2.
Svenska kvinnoförbundet ansluter sig till de grund-

satser, som finnas uttalade i Svenska folkpartiets allmänna
program, och ställer sig i sin politiska värksamhet på
svenska folkpartiets grund.

§ 3.
Medlem af Svenska kvinnoförbundet är hvarje svensk-

talande kvinna, som till förbundets gemensamma kassa
erlägger en frivillig inskrifningsafgift en gång för alla samt
en årsafgift, som af hvarje filial särskildt bestämmes.

§ 4.
Förbundets tillgångar utgöras af inskrifnings- och

medlemsafgifter samt förbundet möjligen tillfallande gåf-
vor, donationer m. m.

§ 5.
Svenska kvinnoförbundets angelägenheter handhafvas

af en centralstyrelse, som har sitt säte i Helsingfors, samt
filialstyrelser å alla orter, där filialer bildas.

Centralstyrelsen utgöres af 12 medlemmar, som väljas
för tre år framåt, sålunda att årligen en tredjedel af sty-
relsens medlemmar i tur afgår.

Åtgående styrelsemedlem kan återväljas.
Filialstyrelsernas medlemsantal och mandat göres be-

roende af ortsförhållandena.

§ 6.
Hvarje styrelse utser inom sig ordförande, viceord-

förande, sekreterare och skattmästare.

§ 7.
Centralstyrelsen är beslutför, då minst 5 medlemmar

äro närvarande.



Svenska kvinnoförbundet sammanträder till årsmöte
en gång hvarje år samt till extra möten, när Centralsty-
relsen finner sådant nödigt eller minst 20 medlemmar
därom anhålla. Rösträtt vid de allmänna mötena tillkom-
mer Centralstyrelsens medlemmar samt alla dem, som del-
taga i mötet såsom valda ombud för filialerna. För öfrigt
äger hvarje medlem af förbundet rätt alt vid dessa möten
närvara.

Kallelse till allmänt möte skall af Centralstyrelsen
utfärdas minst fyra veckor, förrän mötet sammanträder.

§ 9.
Vid årsmötet handläggas följande ärenden:
a) Centralstyrelsens årsberättelse;
b) revisorernas berättelse öfver granskningen af före-

gående kalenderårs räkenskaper och förvaltning samt frå-
gan om décharge för Centralstyrelsen;

c) af Centralstyrelsen framställda förslag:
d) af lilialslyrelse eller enskild medlem framställda

förslag, hvilka för att upptagas till behandling böra in-
lämnas till Centralstyrelsen minst en vecka före årsniötetf

(e fastställande af ort och tid för nästa årsmöte;
f) val af medlemmar i Centralstyrelsen;
g) val af tvänne revisorer och tvänne revisorssupp-

leanter för granskning af det löpande årets räkenskaper
och förvaltning.

§ 10.
Vid extra möte behandlas endast de ärenden, för

hvilka mötet sammankallats.

§ 11.
Förslag till ändring af dessa stadgar måste minst

sex veckor före årsmötet inlämnas till Centralstyrelsen, som
äger att bringa förslaget till filialernas kännedom samtidigt
med kallelsen till mötet.

§ 12.
Förslag om förbundets upplösning bör väckas i samma

ordning, som i föregående paragraf är sagdt beträffande
ändring af stadgarna, men afgöres först vid påföljande
årsmöte, och bör beslutet om upplösningen för att vinna
giltighet omfattas af minst tre fjärdedelars majoritet. —

Det möte, som besluter om förbundets upplösning, bör äf-
ven bestämma om disposionen af förbundels egendom.


