Stadgar
för

Vasa Svenska Kvinnoklubb.
S i.
Vasa

Finlands

Svenska

Kvinnoklubb

utgör en filial av
som har sin

Svenska Kvinnoförbund,

centralstyrelse i Helsingfors.
§

2.

Föreningens ändamål är att förena svenska
kvinnor i Vasa till gemensamt arbete för höjande
av deras medborgaranda, för bevakande av deras
intressen i det sociala och politiska livet, samt
för den svenska odlingens befrämjande inom hem
och samhälle.
I sin politiska verksamhet ställer sig föreningen
på Svenska folkpartiets grund.
Föreningens hemort är Vasa.
§

3.

Föreningen arbetar för sina syften genom anordnande av diskussionsaftnar och samkväm, ge-

nom föredrag och kurser ävensom genom upplysningsarbete vid förekommande politiska, kommunala och partival.
§

4.

Såsom medlem i föreningen antages varje kvinna,
som inskriver sig i föreningen och erlägger stadgad
årsavgift. Nya medlemmar antagas av styrelsen.
Medlem kan uteslutas på grund av försummad inbetalning av årsavgift eller om enligt styrelsens
mening annan giltig orsak föreligger.
§

5.

Föreningens styrelse utgöres av sex på tre år
valda medlemmar samt tre suppleanter, av vilka
två ordinarie och en suppleant varje år avgå,
första och andra gången genom lottning sedan i
tur. Styrelsen är beslutför, då minst 4 medlemmar
äro tillstädes.
Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassör. Styrelsemedlemmarnas hemort är Vasa.
§

6.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse
och föreningens namn tecknas av ordföranden och

sekreteraren. Ordföranden företräder föreningen
då ej särskild representant utsetts, samt ansvarar
för årsberättelsen, som uppsattes av sekreteraren.

§

7.

Sekreteraren åligger att föra protokoll över styrelsens och föreningens möten samt uppgöra medlemsförteckning.

8.
Kassören åligger att förvalta föreningen tillhöriga medel och fonder, verkställa utbetalningar
samt indriva årsavgifterna.
§

S 9.
Vid allmänna möten, som på initiativ av styrelsen eller då minst fem föreningsmedlemmar det
påyrka, av ordföranden sammankallas, äger varje
medlem talan och rösträtt.
§

10.

Offentliga fester och samkväm för ökande avföreningens tillgångar äger styrelsen rätt att anordna.

§

11

Föreningen äger rätt att bilda underavdelningar,
såsom syföreningar, filialkommittéer o. s. v. Dessa
välja egna föreståndare och bedriva sin verksamhet enligt av styrelsen godkänt program samt inlämna till årsmötet redogörelse för densamma.
§

12.

Föreningen äger rätt att i ovan antytt syfte
emottaga och förvalta donationer samt är berättigad att förvärva fastighet.
§ 13.
sammanträder

till årsmöte inom januari månad och sammankallas genom annons i
den å orten mest spridda svenska tidningen senast
en vecka före mötet. Kallelse till extra möte samt
Köreningen

övriga meddelanden bringas till medlemmarnas
kännedom på enahanda sätt. Föreningens räkenskaper föras per kalenderår och böra inlämnas
till revisorernas granskning före årsmötet.
§

14.

Vid årsmötet handläggas följande ärenden: a)
årsberättelsen, b) revisionsberättelsen och fråga

om ansvarsfrihet för styrelsen, c) val av ordförande
och medlemmar i styrelsen, d) val av två revisorer
och tvenne revisorssuppleanter, e) val av ombud
till förbundets allmänna årsmöte, f) val av tvenne
personer att justera årsmötets protokoll, g) fastställande av medlemsavgiften, h) behandling av
till årsmötet hanskjutna frågor.
§

15.

Vid föreningsmöte väckt förslag om ändring av
dessa stadgar bordlagges till ett följande i enlighet
med stadgarna sammankallat möte.
§

16.

Förslag om töreningens upplösning bör väckas
vid årsmöte och genom styrelsen delgivas förbundets centralstyrelse. Beslut därom fattas vid ett
senare för detta ändamål sammankallat möte, och
bör beslutet om upplösning för att vinna giltighet
omfattas av minst tre fjärdedelar av de vid mötet

avgivna rösterna.

Det möte, som besluter om

föreningens upplösning, bör även bestämma om
användningen av föreningens egendom, som bör
överlämnas till någon annan svensk kulturförening

med motsvarande

uppgifter.

Att dessa stadgar granskades och godkändes i
här föreliggande form vid Vasa svenska kvinnoklubbs möte den 8 april 1927, intygas härmed.

Vasa den 8 april 1927
Edith Malmberg.
Ordf. i Vasa svenska kvinnoklubb.

Sigrid

Rosten.

Olga Näs e.
Sekr. i Vasa svenska
kvinnoklubb.

Ft-6. ffWMS "tn l-CWKI IN
£/
■vi.. .. - wftsa

