
Uniooni
Naisasialiitto Suomessa

Säännöt.
1 S. Liiton tarkoituksena on mies-

ten ja naisten yhteistyön kautta vai-
kuttaa naisen kasvatuksen paranta-
miseksi, hänen työalojensa laajenta-
miseksi ja hänen asemansa korotta-
miseksi kodissa ja yhteiskunnalli-
sessa elämässä, silmällä pitäen koko
yhteiskunnan raitista kehitystä.

2 §. Liiton jäseneksi pääsee jo-
kainen hyvämaineinen mies tai nai-
nen, jonka joku liittolainen varsinai-
sessa kokouksessa siksi ilmoittaa.
Sitä paitsi liitto voi kutsua kunnia-
ja kirjeenvaihtaja-jäseniä; ehdotus
siitä tehdään varsinaisessa kokouk-



sessa ja asiasta päätetään vuosiko-
kouksessa.

3 §. Jäsenmaksu on 5 markkaa
vuodessa. Pysyväksi jäseneksi tulee
se, joka on liitollemaksanut 75 mark-
kaa.

4 §. Liitto kokoontuu Helsingissä :
a) vuosikokoukseen 10 p. helmi-

kuuta;
b) varsinaisiin kokouksiin vähin-

täänkerran kuukaudessa, paitse kesä-
kuukausina;

c) ylimääräisiin kokouksiin, kun
toimikunta katsoo tarpeelliseksi tahi
viisi jäsentä sitä vaatii;

joissa liit-
toon kuulumattomatkin saavat olla
osallisina.

5 §. Jokaisella liiton jäsenellä on
oikeus esittää sen kokouksissa asioita
käsiteltäviksi. Kun vähintään kaksi
jäsentä sitä vaatii, lykätään asia
seuraavaankokoukseen ; uudistetusta
lykkäämisestä päättää kokous.

Äänestyksissä ja vaaleissa jokai-
sella läsnäolevalla jäsenellä on ääni-



Unionen
Kvinnosaksförbund i Finland.

Stadgar.
§ 1. Förbundets ändamål är att

genom samarbete af män och kvin-
nor verka för förbättrande af kvin-
nans uppfostran, utvidgande af hen-
nes arbetsområden och höjande af
hennes ställning i hemmet och det
medborgerliga lifvet, till gagn för
hela samhällets sunda utveckling.

§ 2. Medlem af förbundet blir
hvarje välfräjdad man eller kvinna,
som vid ordinarie möte af någon
medlem anmäles till inträde. Dess-
utom kan förbundet inkalla heders-
och korresponderande ledamöter; för-
slag härom väckes vid ordinarie möte
och afgöres vid årsmötet.



§ 3. Medlemsafgiften utgör 5 mark
årligen. Ständig medlem blir den,
som till förbundet erlagt 75 mark.

§ 4. Förbundet sammanträder i
Helsingfors:

a) till årsmöte den 10 februari;
b) till ordinarie möten, minst en

gång i månaden, utom under som-
marmånaderna;

c) till extra möten, när bestyrei-
sen anser nödigt eller fem medlem-
mar därom anhålla;

d) till diskussionsmöten, i hvilka
äfven utom förbundet stående per-
soner kunna deltaga.

§ 5. Hvarje medlem äger rätt att
vid förbundets möten framlägga frå-
gor till behandling. Då minst två
medlemmar därom anhålla, bordlag-
ges ett ärende till följande möte;
om ytterligare bordläggning besluter
mötet.

Vid omröstning och val äger hvarje
närvarande medlem rösträtt. Beslut
fattas med enkel röstpluralitet, utom
i de fall, om hvilka i § 10 stadgas;



vid lika antal röster gäller den me-
ning ordföranden biträder.

§ 6. Vid årsmötet utser förbun-
det genom val med slutna sedlar en
bestyrelse, som består af: ordförande,
vice ordförande, sekreterare, kassör
och tre andra medlemmar.

§ 7. Bestyreisen har sitt säte i
Helsingfors. Den ansvarar för för-
bundets tillhörigheter, afger årsbe-
rättelse, uppgör föredragningslista
och program för mötena samt utfär-
dar kallelsen till dessa; viktigare
frågor böra upptagas i kallelsen. Be-
styrelsen är beslutför, om fem af
dess medlemmar äro närvarande.

§ 8. Vid kalenderårets sista or-
dinarie möte utses två revisorer för
granskning af samma års räkenska-
per. Revisionsberättelsen föredrages
för årsmötet, som besluter om be-
viljande af ansvarsfrihet.

§ 9. Förbundet äger rätt att bilda
filialer på andra orter inom landet.

§ 10. Förslag om ändring af dessa
stadgar eller om förbundets upplös-



ning bör väckas senast vid ordinarie
möte i december. Bestyreisen äger
att därom afgifva sitt utlåtande, hvar-
efter beslut fattas vid årsmötet, och
fordras för förslagets antagande tvä
tredjedelar af de närvarandes röster.

Kejserliga Senaten har den 9 juni
1892 funnit godt gilla och till efter-
rättelse fastställa oföanstående stad-
gar, och äger ändring uti dessa
stadgar icke giltighet med mindre
den varder särskildt stadfästad.

Helsingfors,
Finska Litt.-sälisi. tryckeri, 1892



oikeus. Päätös tehdään yksinkertai-
sella äänten enemmistöllä, paitse
niissä tapauksissa, joista 10 §:ssä
säädetään. Jos äänet jakautuvat ta-
san, niin puheenjohtajan ääni rat-
kaisee asian.

6 §. Vuosikokouksessa liitto va-
litsee suljetuilla lipuilla toimikun-
nan, johon kuuluu: puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri, rahas-
ton hoitaja ja kolme muuta jäsentä.

7 §. Toimikunta sijaitsee Helsin-
gissä. Se vastaa liiton omaisuudesta,
laatii vuosikertomuksen, tekee esi-
tyslistan ja ohjelman kokouksia var-
ten sekä kutsuu nämät kokoon; tär-
keämmät asiat ovat kutsumuksessa
mainittavat. Toimikunta on päätök-
senvoipa, jos viisi sen jäsentä on
saapuvilla.

8 §. Kalenterivuoden viimeisessä
varsinaisessa kokouksessa valitaan
kaksi tarkastajaa saman vuoden ti-
lejä tarkastamaan. Tarkastuskerto-
mus esitetään vuosikokoukselle, joka
päättää tilinpäästöstä.



9 §. Liitolla on oikeus muodos-
taa haaraosastoja maan muissa paik-
kakunnissa.

10 §. Ehdotus näitten sääntöjen
muuttamisesta tahi liiton hajoitta-
misesta on tehtävä viimeistään joulu-
kuulla pidetyssä varsinaisessa koko-
uksessa. Toimikunnan tulee siitä an-
taa lausuntonsa, jonka jälkeen pää-
tös tehdään vuosikokouksessa; eh-
dotuksen hyväksymiseen vaaditaan
kaksi kolmatta osaa läsnäolevien ää-
nistä.

Keisarillinen Senaatti on 9 p:nä
kesäkuuta 1892 katsonut hyväksi
hyveksiä ja noudatettaviksi vahvis-
taa yllä olevat säännöt; eikä ole
naiden sääntöjen muutoksella oleva
voimaa, ellei sitä erittäin vahvisteta.

Helsingissä,
Suom. Kirj. Seur. kirjapainossa, 1892.


