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§ i.

§ 2.

§ 3.

Föreningens namn är ~Närpes Fredsvänner" och dess hemort är
Närpes.

Föreningens ändamål är att sprida kännedom om fredsrörelsen, dess
mål och medel, att hos fullvuxna och barn väcka en fredskärlek och en
fredstro som grunda sig på rättfärdighet, kärlek och broderskap, att
göra ungdomen förtrogen med sina sanna plikter i mänsklighetens
tjänst på det att den vid mogen ålder må vara vuxen att fylla dem; att
arbeta för att avlägsna orsakerna till militarismen, till folkhat och
klasshat genom att utöva en till folk- och klassförsoning syftande, över
alla politiska partier höjd upplysningsverksamhet i sanningens och
kärlekens tjänst.

Föreningen verkar som lokalförening av Finlands Fredsförbund r. f.,
med skyldighet att följa de av detsamma fattade, lokalföreningar gäl-
lande besluten ävensom med rättighet att genom representanter deltaga
i Fredsförbundets och sin egens krets årsmöten. Föreningen insänder
årligen, inom två veckor efter sitt årsmöte till kretsstyrelsen redogö-
relse för sin verksamhet i tvenne exemplar.

Föreningen verkar för fredsidéns spridande genom upplysningsar-
bete bestående av offentliga föredrag och diskussioner, anordnande
av föreläsningskurser, möten, fester, aftonsamkväm, läsekretsar och
syföreningar, tryckande och spridande av pacifistiska artiklar och
broschyrer, grundande och öppenhållande av fredsbibliotek och bild-
samlingar samt undervisning i något internationellt språk.

Till medlem antages varje medborgare som fyllt 18 år och som
omfattar Fredsförbundets ändamål. Medborgare, som önskar medlem-
skap, anmäle sig hos någon styrelseledamot. Barn och ungdom under
18 år intagas som medlemmar i föreningens barn- och ungdomsavdel-
ningar.

I föreningen kunna som ideellt understödande medlemmar intagas
inom kommunen verkande sammanslutningar, som godkänna förenin-
gens.syfte och arbeta i dess anda. Sådan ansluten organisation be-
stämmer själv den till föreningen utgående medlemsskatten, vilken
dock per medlem må vara minst 10 % av den skatt moderföreningens
medlemmar samma år erlägga.

Vid föreningens möten äger ansluten sammanslutning rätt att låta



representera sig med ett (1) ombud per varje påbörjat tjugufem- (25)
tal medlemmar, dock ej flere än fem (5).

För medlemskap uppbäres en medlemsavgift, vars storlek faststäl-
les av årsmötet.

§ 4.

Föreningen kan avskilja medlem som motverkar Förbundets syften.
Detta kan ske först sedan medlem blivit i tillfälle att inför föreningen
avgiva förklaring.

§ 5.

Medlemmarna sammanträda å bestämda tider eller tillfälligt genom
särskild kallelse. Meddelandena tillställas medlemmarna genom tid-
ningar, muntligt eller skriftligt.

Mötena kunna vara enskilda, för medlemmar, eller offentliga. En-
dast medlemmar hava beslutanderätt.

Vid möte fattade beslut antecknas i ett protokoll, som vid följande
möte läses och justeras, därest ej mötet givit detta i uppdrag åt sär-
skilda personer.

§ 6.
Föreningens årsmöte hålles i februari eller mars månad (före krets-

årsmötet) och behandlas därvid följande ärenden:
1) Föredragas årsberättelsen, bokslutet och medlemsstatistiken.
2) Läses revisorernas utlåtande samt beslutes om styrelsens an-

svarsfrihet.
3) Bestämmes medlemsavgiften.
4) Väljes för tre år framåt 2 ordinarie styrelsemedlemmar

och för 1 år framåt 2 suppleanter i stället för dem som äro i tur att
avgå.

5) Väljes för det löpande året två revisorer och två suppleanter.
6) Utses föreningens representanter vid Förbundets och vid kret-

sens årsmöten, en representant för varje begynnande 25-tal medlem-
mar, dock högst 5 representanter.

7) Behandlas övriga av styrelsen eller någon medlem ev. väckta
ärenden, som minst 10 dagar före årsmötet bragts till styrelsens kän-
nedom.

De under 4) och 5) nämnda valen förrättas med slutna sedlar.
Kallelse till årsmötet utgår minst två veckor förut.

§ 7.

Föreningens angelägenheter handhavas och dess beslut verkställas
av en styrelse, bestående av 6 ledamöter, ordföranden inberäknad, och
2 suppleanter, vilka sistnämnda årligen avgå. Från styrelsen avgå
årligen två ordinarie ledamöter, först på grund av lottning, sedan i
ordningsföljd.

Avgår styrelseledamot under året, delgives detta föreningen, varpå
fyllnadsval förrättas å närmast följande möte.



För särskilda uppdrag kan styrelsen tillsätta kommittéer.
Föreningens räkenskaper föras efter kalenderår.

§ 8.

Vid sitt första sammanträde utser styrelsen:
1) ordförande och viceordförande;

§ 10.

För föreningens tillgångar är styrelsen ansvarig.

§ 11.

§ 12.

§ 13.

"HELSiNO
i yuopisn
VKIRJAS

Styrelsen är beslutför då minst 4 dess ledamöter äro samlade till
möte, vartill samtliga ledamöter fått kallelse.

Inom styrelsen fattas beslut medels enkel pluralitet. Falla rösterna
lika, avgör ordföranden.

Ordföranden bevakar föreningens intressen, leder ordet å dess mö-
ten och representerar densamma då ej annan representant är utsedd.

2) sekreterare, som för protokollet och medlemsförteckningen, ut-
färdar medlemskort samt ombesörjer årsberättelsen och medlems-
statistiken;

3) kassaförvaltare, som handhar erläggandet av föreningens utgif-
ter och uppbärandet av dess inkomster, samt inlämnar räkenskaperna
till styrelsen inom januari månad, för att överlämnas åt revisorerna.

Föreningens namn tecknas av ordföranden i samtliga fall med
kontrasignation av sekreteraren.

Sina tillgångar använder föreningen, efter avdrag av de Förbundet
och kretsen tillkommande skatterna, för sina egna ändamål i freds-
sakens tjänst.

Om genom styrelsens uraktlåtenhet eller av annan orsak intet möte
hållits på ett halvt år eller om oordning uppstår, må kretsstyrelsen
eller centralstyrelsen skrida till åtgärder.

Om förslag väckes att nedlägga föreningen, kan detta förslag ej
godkännas så länge minst 10 medlemmar motsätta sig detsamma.
Upphör föreningen tager kretsstyrelsen hand om dess tillgångar, som i
första hand användas till betalning av föreningens skulder, varpå åter-
stoden, därest sådan finnes, användes till förmån för fredssaken, främst
i svenska Österbotten.

Ändringar i dessa stadgar kunna göras endast på föreningens års-
möte och med % majoritet. De träda i kraft först om centralstyrelsen
godkänner dem. Förslag till ändring bör minst en månad före års-

mötet inlämnas till styrelsen, som bringar det till medlemmarnas kän-
nedom och jämte sitt eget utlåtande föredrager det för årsmötet. God-
känner årsmötet förslaget, tillställes det ofördröjligen centralstyrelsen
i och för bekräftelse.


