
StadgarförFinlandsFredsförbund(FöreningförNationarnas Förbund)r.f.

§ 1. Förbundets namn och ända-
mål.

Förbundets namn är Finlands
Fredsförbund (Förening för Natio-
nernas Förbund) l, f. och dess
hemort Helsingfors.

Förbundets ändamål är att som
föreningslänk mellan för fredssa-
ken intresserade personer verka
för skapandet av en på rätt och
samförstånd grundad fredsvilja i
stället för det militära tänkesättet
samt att medverka till grundandet
av ett sådant mellanfolkligt rättstill-
stånd som utesluter krig. Anslu-
tet till Internationella Unionen av
Föreningar för Nationernas För-
bund vill det även deltaga i det
internationella fredsarbetet och
hos värt folk väcka mellanfolklig
samhörighetskänsla.

vill verl<2 till förmän
tör

folkförbundstanken och spridan-
de av upplysning angående Natio-
nernas Förbunds verksamhet,

offentlig ock 6emokl2tiBk be-

((ioäkäncla av 6en 5 clecemder 1933.)

handling av mellanfolkliga pro-
blem,

internationell avrustning,
mellanfolkligt Bamardete pä clet

2ncllig2, Bocial2 ocn ekonumiBka
omräclet,

vårt folks enande på grundvalen
av upplysning, ömsesidig högakt-
ning och skapande samarbete.

§ 2. Formerna för Förbundets
verksamhet

8«!<el tlämja Bina
Bvtten meäe>B
Bam!iet i iorm av litteratur, inre-
läBninAar ncli ieBter.

I och för sin verksamhet delas
Förbundet i lokalföreningar och
för vidsträcktare områden i kret-
sar, vilkas gemensamma central-
organ är centralstyrelsen.

Förbundet kan ansluta sig till
internationella fredsorganisationer.

Förbundet kan emottaga gåvor
och testamenten samt med veder-
börligt tillstånd insamla penning-
medel för sina ändamål.



möten KungöraB ge-
nom annonB i ortenB tidningar el-
ler tl» lokalföreningar ocn KretB2r
82mt ti» förbundet liör2nde 82m-
m2N8>utningar Bända cirkulär. ?ä
BÄMM2 Bätt göraB övriga medde-
landen.

8 3. knrbun«ietB melllemmgr.

Medlemmar av förbundet äro
lokalföreningarna och samman-
slutningar ävensom garanter, vilka
av centralstyrelsen därtill god-
känts.

Till medlem av förbundets lo-
kalförening antages varje medbor-
gare, som fyllt 18 år och av lokal-
förening därtill godkännes samt är
villig att följa förbundets grund-
satser.

PerBonel uncler 18 är kunna bil-
cla ungc!omB- eller barnavclelning-
ar. De ära icke berättigacle att
deltaga i beliancllingen av ären-
clen, Born derora kela iörbunclet.

lokalförening ocn BammanB>ut-
ning kan frän förbundet avBki!jaB,
6äreBt cleBB verkBamrlet Bl>ider
emot förbundetB Btac!gar eller a
ärBmöte fattade beBlut. LeBlut om
avBkiljande fattaB av centra>Btvrel-
-Ben ocli kan Bädant beB>ut under-
-BtällaB förbundBärBmötetB prov-
ning.

perBoner kunna anBlu-
ta Big till förbundet 828om g2r2n-
ter. (i2rant erlägger i ärBavgift
20 mark eller en gäng för alla 200
mark. Oarant kan Bamtidigt vara
medlem av till förbundet anBluten
lokalförening.

(Garant eller medlem, Bom tillliör
flere till förbundet 2NBlutna före-
ningar, kan deltaga i valet av rep-
reBentant till förbundet ärB,iiöte
blott inom en förening.

§ 4. Förbundets lokalföreningar.

lokalförening ma för B>na Btad-
gar utverka BtadfäBtelBe av cen-

tr2!BtvrelBen. Varje lokalförening
2NBV2lar 2l!ena iär Bina förbindel-
-Ber ocli beB>uter am B>na medlem-
marB beBkattning.

Lokalförenings årsmöte hålles
senast i februari månad och års-
berättelsen insändes senast två
veckor därefter till kretsstyrelsen,
om föreningen tillhör en krets, an-
nars till centralstyrelsen.

Varje lokalförening är skyldig
att i sitt arkiv förvara av central-
styrelsen eller kretsstyrelsen den-
samma tillsända skrivelser samt i
lokalföreningen tillkomna handlin-
gar.

lokaltörenin» bör räkna
minBt IN meälemmar.

VäckeB iörBlag om upplösning
av lokalförening, ma detta icke
godkämiÄB 8ä länge minBt 10 med-
lemmar motBätta Big detBamma.
Dä förening uppnör, omliänderta-
g2B deBB tillgäng2l 2v centl2lBtv-
relBen, Bom använder dem i fölBta
liand till gäldandet av föreningen»
faktiBka Bkulder, Bamt> ifall över-
-Bkott föref>nneB, debuter om deBB
användning för befrämj2nde 2V
fredBiden pä orten. Om i lokal-
förening förlag väckeB om utträ-
dande ur
ma förB>aget icke om
minBt femtedelen av medlemmarna
motBätter Big detBamm2.

§ 5. Förbundets kretsar.

OmBorg om lokalfäreningarn2B
likformiga organiBering, ledning
ocn övervakning liava i körBta liand
KretBarna, vilkaB områden faBtBtäl-
laB av förbundetB ärBmöte.

Kretß2rna utverka kör Bina Bt2d-
gar Btadflßtelße av centr2lßtvrel-
-Ben. Kretßenß verkß2mnet ledez
av en Kretßßtvrelße, beßtäende av
6 medlemmar. Kretßenß arßmöte
nalleß i marß manad. I'!!! detßam-
M 2 Bända deBB lok2lförening2r
medlemm2r i egenßkap av betull-
mäktigade repreBentanter, en för



varje påbörjat antal av 25 med-
lemmar och högst fem. Varje re-
presentant röstar mcd 1 röst. Vid
årsmötet föredragas årsberättelsen
och räkenskaperna för det föregå-
ende kalenderåret, väljas för det
löpande året ledamöter i kretssty-
relsen i stället för årligen därur
avgående tvenne ledamöter även-
som revisorer, samt beslutes om
lokalföreningarnas beskattning för
täckande av kretsens gemensam-
ma utgifter, och om andra av cen-
tralstyrelsen, kretsstyrelsen eller
lokalförening framställda ärenden.

Kretsstyrelsen planlägger och
leder det fredsarbete, som skall
inom kretsens område utföras, an-
skaffar föreläsare och meddelar
dem anvisningar, tillser, att de av
centralstyrelsen och förbundets el-
ler kretsens årsmöte fattade beslu-
ten efterföljas, insänder inom 2
veckor efter kretsens årsmöte års-
berättelsen och kretsens statistik
tili centralstyrelsen samt fungerar
såsom medlare mellan lokalföre-
ningarna och centralstyrelsen.

§ 6. Till förbundet hörande sam-
manslutningar.

I törbunclet Kunn2 BaBom meä-
lemmar iör treclBBaken in-
treBBer2cle ocn Bam-

inom BärBkilcla mccl-
ocn töreniriAar, tili-

kommancle cleBB2 mecllemm2r Bam-
ma acti
Born beträffande lokalföreningar är
Btac!gat.

I förbundet kunna 80m ideellt
underBtödande medlemmar
82mman8lutningar, 80m 8ä önBka
ocn 80m pä grund av Bina Btadgar
ucli Bin Ben2Bte 2rBberättelBe av

därtill godkälinaB.
Bädan medlem Bvarar allena tör
Bina lörbindelBer ucli beBtämmer
Bjälv den till förbundet utgående
medlemBBkatten, 80m dock per
mecllem ma vara minBt 10 A »v

den medlemBBkatt lokalföreningar-
na Bamma ar erlägg2.

3om ideellt underBtödande i?,e<l-
lem 2ntagen förening uppbevarar i
Bitt arkiv centralBtvrelBenB Bkrivel-
-Ber, efterföljer de vid arBmötet tat-
tade beB>uten ocn kan för främjan-
det av tredBiden av centra!3tvrel-
-Ben erliälla likadant underBtöd Born
lokalföreningarna, förening av
detta Blag inBänder B,n ärBberättel-
-86 tili centralBtvrelBen BLN2Bt i
apiil.

§ 7. Förbundets centralstyrelse.
I centralstyrelsen inväljer för-

bundets årsmöte 9 ledamöter, av
vilka 3 årligen avgå, först genom
lottning, därefter i tur och ordning.
Centralstyrelsen handhar ledning-
en av det hela landet omfattande
fredsförbundsarbetet, övervakar
efterlevnaden av förbundets stad-
gar och utförandet av dess arbets-
program, omhänderhar förbundets
gemensamma ekonomi, för vilken
den är ansvarig, leder förlagsrö-
relsen, förbereder programmet för
årsmötet, stadfäster kretsarnas
och lokalföreningarnas stadgar och
ombesörjer inom maj månad
tryckt årsberättelse över verksam-
heten under det föregående året.

Förbundets räkenskaper avslu-
tas varje kalenderår.

Centralstyrelsen utser inom sig
ordförande och andra nödiga funk-
tionärer, och antager sekreterare,
som är medlem av centralstyrel-
sen, eller icke.

I B!Btnämncla tall Bekrete-
råren icke centralBt)'relBemeo'lemB
tu!lm2kter.

B,'g någon, 80m blivit
invald i centralBtvrelBen, ma cen-

i lianB BtZIIe inkalla
den, Bom följt närm3Bt i röBtet2>,

83mm3nträder
vid beriov ocn är beB>uttör om 6
medlemm2r äro närv2r2nde,
rösterna lika, avgör ordförandenB
rnBt.



Centralstyrelsen är berättigad
att tillsätta utskott för utförande
av särskilda uppdrag.

namn tecknaB av
orciiöranclen ocli Bekreteraren ze-
menB2mt.

§ 8. Förbundets årsmöte.

Förbundets årsmöte innehar den
högsta bestämmanderätten i alla
förbundet rörande angelägenheter.
Röstberättigade vid mötet aro cen-
tralstyrelsens ledamöter utom vid
beviljande av ansvarsfrihet för de-
ras verksamhet under det föregå-
ende året, kretsstyrelserna genom
var sin befullmäktigade medlem,
samt genom befullmäktigade re-
presentanter samtliga de lokalav-
delningar, sammanslutningar och
som ideellt understödande med-
lemmar godkända föreningar, vil-
ka erlagt de för det förflutna året
fastställda avgifterna och avgivit
årsberättelse, ävensom de under
det föregående året tillkomna lo-
kalföreningarna.

Lokalföreningarna och de med
dem jämnställda till förbundet hö-
rande sammanslutningarna äro be-
rättigade att sända representanter,
1 för varje påbörjat antal av 25
medlemmar och högst 5 represen-
tanter.

Icieetlt unclerBtöcl2ncie törenin-
aro berättizacle att Bäncia Bä-

clant antal repleBentanter, vartill
cien tili tördunciet erlazäa mccl-
lemBBkatten Bku»e berättiga, itä»
clen inbeta!tB av en iokailöreninz,
ciock 5 representanter.

Varje liar vici
mötet l röBt.

Vid 2sBmstet> 80m na!ieB inom
ticien maj—Beptember 2
vilka av i2BtBtäi-
128,

tili iör-
buncietB 2rBberätteiBe ocii räken-
-Bkaper;
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vucpic

törrätt2B mccl slutna Beci>2l vak
av tre lecl2möter i centr2lBtvre!Ben
i Btäl!et för ele tre, Bom aro i tur
att av^ä;

utBLB tva reviBorer jämte tvenne
Bupp!eanter;

tattaB deB>ut am cien Bkatt, Born
8ka!I av lokalföreningarna till iör-
bunclet er!ä^2B;

avgöras av centralstyrelsen
framlagda ärenden;

fattas beslut i sådana frågor,
som väckts av kretsar, lokalföre-
ningar eller sammanslutningar och
av dem minst en månad före års-
mötet till centralstyrelsen skriftli-
gen inlämnats, och om vilka cen-
tralstyrelsen äger avgiva utlåtande
till årsmötet;

kaBtBtä»eB orten tör tölzan^e
ai'Bmste.

I 82mdanc! mccl arBmötet anorcl-
N2B en BommarseBt mccl program,
Born av

§ 9. Ändring av stadgarna.

til! äncirinZ av c!esB2
bör2 tva mänacier iöre

förbuncletB ärBmöte Bkr!ft!izen in-
lämnaB tili centra>Bt)sle!Ben, Born
mir>Bt en mänacl före ärBmötet ot-

ciem jämte ezet utiätan-
cle 82mt ciem tör ärB-
- zocikännancie av änci-

eriorcll2B av cie vici
röBtern2.

§ 10. knrbunäetB upplöBnln^.

Om tördunäet upp!öBeB eiier
uppliör mcci Bin verkB2mdet, 3K012
c!e88 t!IIz2NZ2!-, Beci2n möjligen

Bku!cier det2>2tB, 2n-
vänci2B tör beträmjancie av lreciB-
- bianci folk i
net mccl av clet BiBta 2rBmötet eller

6ärom s2ttat när-
mare deBiul.


