
Suomen Naisten Kansallisliiton
Säännöt.

§ i.

Suomen Naisten Kansallisliiton tarkoituksena on
olla Washingtonissa v. 1888 perustetun kansainvälisen
naisten liiton (The International Council of Women) haa-
raosastona ja edistää yhteistyötä naisyhdistysten kesken
Suomessa. Liiton kotipaikka on Helsinki.

Liitto ei ole perustettu valtiollista eikä uskonnol-
lista toimintaa (propagandaa) varten.

Jokainen Suomessa toimiva yhdistys, jonka jäsenet
ovat naisia, pääsee, jos sen vaikutus on sitä laatua että
kansallisliiton keskuskomitea sen hyväksyy, liiton jäse-
neksi, joko liittymällä siihen suoraan tahi muodosta-
malla muiden yhdistysten kanssa paikallisliiton, joka
sitten yhtyy kansallisliittoon. Paikallisliitoksi voi yhtyä
vähintäin kaksi saman paikkakunnan (kaupunki- tai
maalaiskunnan) yhdistystä. Yhdistykset, jotka liittoon
yhtyvät, sitoutuvat ainoastaan hyväksymään näitten
sääntöjen määräykset, mutta ovat täysin itsenäiset sisäl-
lisissä asioissaan eivätkä ole vastuunalaiset minkään
muun liittoon kuuluvan yhdistyksen periaatteista tai toi-
minnasta. Myöskin sellaiset yhdistykset, joissa on sekä



§ 4.

mies- että naisjäseniä, voivat, jos niiden toiminta on sitä
laatua että kansallisliiton keskuskomitea sen hyväksyy,
yhtyä liittoon, valitsemalla edustajakseen naisen. Yksi-
tyisiä jäseniä voi keskuskomitea kutsua liiton jäseniksi.
Kunniajäseniä kutsutaan keskuskomitean ehdotuksesta
vuosikokouksessa.

Kansallisliiton johtokuntana on puheenjohtaja, yksi
tahi useampi varapuheenjohtaja, kirjeenvaihtajasihteeri,
pöytäkirjaa pitävä sihteeri ja rahastonhoitaja. Nämät,
yhdessä eri yhdistysten tahi, jos paikallisliittoja on, näi-
den liittojen puheenjohtajien kanssa, tahi niiden edus-
miesten kanssa, jotka vartavasten ovat puheenjohtajien
sijaan valitut, ovat kansallisliiton keskuskomiteana.
Tämä komitea hoitaa liiton asioita vuosikokousten väli-
ajoilla. Kaikki kysymykset alistetaan keskuskomitean
tutkittaviksi, ennenkuin ne esitetään kansallisliiton kä-
siteltäviksi. Vuosikokouksessa käsiteltäviksi aijotut
kysymykset jätetään keskuskomitealle viimeistään tam-
mikuun 31 p:nä, ja ovat ne ennen vuosikokousta lähetet-
tävät kaikille järjestöille ja yksityisille liiton jäsenille.

Johtokunta panee toimeen keskuskomitean päätök-
set ja hoitaa liiton juoksevat asiat.

Kansallisliiton toiminta- ja tilivuosi lasketaan ka-
lenterivuoden mukaan. Kansallisliittoon kuuluvien yh-
distysten tahi paikallisliittojen tulee jättää vuosikerto-
muksensa kuluneesta vuodesta kansallisliiton puheen-
johtajalle ennen tammikuun 31 p:ää. Kansallisliiton
vuosikertomus ja tilit ovat jätettävät tilintarkastajille
viimeistään saman vuoden helmikuun 28 p:nä, ja tulee
tilintarkastajien kahden viikon kuluessa suorittaa heille
uskottu tehtävä sekä siitä antaa tilikertomus.

Kansallisliitto kokoontuu kerran vuodessa vuosiko-
koukseen maaliskuussa, joko Helsingissä tahi muualla.
Kutsumuksen lähettää puheenjohtaja kirjallisesti kai-



kille liittoon kuuluville yhdistyksille ja yksityisille liiton
jäsenille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.
Ylimääräisiä kokouksia toimeenpannaan samassa järjes-
tyksessä, jos puheenjohtaja katsoo ne tarpeen vaati-
miksi tahi jos viisi keskuskomitean jäsentä sellaista pyy-
tää. Äänioikeus kansallisliiton kokouksissa on kansal-
lisliiton johtokunnalla, kunkin yhdistyksen tahi paikal-
lisliiton (jos sellainen on olemassa) puheenjohtajalla ja
kahdella valitulla edustajalla. Kaikki jäsenet kansallis-
liittoon kuuluvissa yhdistyksissä ja paikallisliitoissa voi-
vat kutsuttuina saapua liiton kokouksiin, joissa heillä
on puhe-, mutta ei äänivaltaa. Sama oikeus on liiton
yksityisillä ja kunniajäsenillä.

§ 7-

Kansallisliiton vuosikokouksessa käsitellään sev-
raavat asiat:
l:o johtokunnan kertomus kuluneelta toimintavuodelta,

rahastonhoitajan selonteko ja tämän yhteydessä ti-
lintarkastajain kertomus suoritetusta tehtävästään;

2:o tilinpäästön myöntäminen rahastonhoitajalle kulu-
neelta toimintavuodelta;

3:o valitaan johtokunnan jäsenet;
4:o valitaan kaksi tilintarkastajaa ynnä niiden varajä-

senet liiton johtokunnan toiminnan ja kuluvan vuo-
den tilien tarkastamista varten;

5:o määrätään paikka, jossa seuraava vuosikokous pide-
tään; sekä

6:0 käsitellään muut asiat, joista on mainittu vuosiko-
kouksen kutsumuskirjeessä.
Kansallisliiton ylimääräisessä kokouksessa käsitel-

lään ainoastaan ne asiat, joista on mainittu kokouksen
kutsumuskirjeessä.

§ 8.

Puheenjohtajan tulee kutsua keskuskomitea kaksi
kertaa vuodessa varsinaisiin kokouksiin sekä asianhaa-
rain vaatiessa ylimääräisiin kokouksiin. Keskuskomitea
on päätösvaltainen, jos vähintäin puolet liittoon kuulu-
vista yhdistyksistä on siinä edustettuna. Päätökset teh-
dään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten lan-



§ 10.

§ H.

§ 12.

Helsinki 1911 Suomat. Kirjall. Seuran Kirjapainon Osakeyhtiö.

getessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaa-
leissa, jolloin arpa ratkaisee. Jos jonkun yhdistyksen
edustaja on estetty kokoukseen saapumasta, on hänellä
oikeus valtakirjalla siirtää äänioikeutensa toiselle edus-
tajalle. Äänestyksessä saapi edustaja käyttää ainoas-
taan yhtä valtakirjaa.

Kaikki vaalit toimitetaan suljetuilla lipuilla.
Johtokunta kokoontuu niin usein kuin puheenjoh-

taja katsoo tarpeelliseksi.

Kukin kansallisliittoon kuuluva yhdistys maksaa
vuosikokouksessa kansallisliiton rahastoon 15 markkaa;
missä paikallisliitto on olemassa, maksaa se 20 markkaa
kansallisliiton rahastoon. Yksityiset jäsenet maksavat
5 mk. vuodessa tahi kerta kaikkiaan 50 mk.

Keskuskomitealla on oikeus vuosikokoukselle eh-
dottaa Kansallisliiton kunniajäseniksi valittaviksi sen
pyrintöjä harrastavia henkilöitä.

Ehdotuksia näiden sääntöjen muuttamiseksi saapi
tehdä ainoastaan keskuskomitean varsinaisessa kokouk-
sessa, ja ehdotukset otetaan huomioon taikka hyljätään
vasta seuraavassa kansallisliiton kokouksessa.

Jos Suomen Naisten Kansallisliitto hajaantuu, jäte-
tään sen varat diakonissalaitoksen Aurore Karamzine-
rahastolle, ja käytetään ne silloin säätyläis-köyhien sai-
rashoidon hyväksi.



Stadgar
för

Finlands Kvinnors Nationalförbund.

Finlands Kvinnors Nationalförbund har till ända-
mål att utgöra en gren af det i Washington 1888 stiftade
Internationella Kvinnoförbundet (The International
Council of Women) samt att främja samarbete mellan
kvinnoorganisationer i Finland. Dess hemort är Hel-
singfors stad.

Förbundet är icke stiftadt i och för något slags po-
litisk eller religiös propaganda.

Hvarje förening i Finland, hvars medlemmar äro
kvinnor och hvars verksamhet är af den art att natio-
nalförbundets centralkomité godkänner densamma, kan
blifva medlem af förbundet, genom att direkte ingå i
detsamma eller genom att sammansluta sig till lokal-
förbund, hvilka sedan ingå i nationalförbundet. Lokal-
förbund bildas af minst 2 föreningar på samma ort
(stad eller landskommun). Föreningar, hvilka ingå i
nationalförbundet, förbinda sig endast att gilla bestäm-
melserna i dessa stadgar, utsätta sig ej för inblandning
i deras inre angelägenheter, och äro icke ansvariga för
någon annan förenings i förbundet grundsatser eller
verksamhet. Äfven föreningar af män och kvinnor,
hvilkas verksamhet är af den art att nationalförbundets



Nationalförbundet sammanträder en gång om året
till årsmöte i mars månad, antingen i Helsingfors eller

centralkomité godkänner densamma, kunna inträda i
nationalförbundet, der de böra representeras af kvinnor.
Enskilda personer kunna af centralkomitén inkallas
till medlemmar i förbundet. Hedersmedlemmar inkallas
på centralkomiténs förslag vid årsmötet.

Nationalförbundets styrelse utgöres af ordförande,
en eller flera viceordförande, korresponderande sekre-
terare, protokollförande sekreterare, skattmästare.
Dessa utgöra, jemte ordförandena i hvarje enskild före-
ning, eller i hvarje lokalförbund, om sådana finnas inom
nationalförbundet, eller de ombud, som i ordförandenas
ställe särskildt utsetts, förbundets centralkomité. Denna
komité handhafver förbundets angelägenheter mellan
årsmötena. Hvarje fråga, som skall föreläggas national-
förbundet, måste först underställas centralkomiténs
granskning. Frågor afsedda att behandlas på årsmötet
inlämnas till centralkomitén senast den 31 januari och
böra före årsmötet tillställas alla organisationer och
enskilda medlemmar i förbundet.

Styrelsen eger verkställa centralkomiténs beslut
och sköta förbundets löpande ärenden,

Nationalförbundets verksamhets- och redovisnings-
år räknas efter kalenderår. De till nationalförbundet
hörande föreningarna och lokalförbunden böra till na-
tionalförbundets ordförande inlemna redogörelse öfver
sin verksamhet under det förflutna året senast den 31
januari. Nationalförbundets årsberättelse och kassare-
dovisning böra föreläggas revisorerna till granskning se-
nast den 28 derpå följande februari, hvarefter reviso-
rerna inom två veckor ega verkställa dem åliggande upp-
drag och deröfver afgifva berättelse.



annorstädes. Kallelsen utfärdas skriftligen af ordföran-
den till alla i förbundet ingående organisationer och en-
skilda medlemmar, senast en månad före årsmötet.
Extra möte kan i samma ordning sammankallas, om ord-
föranden anser det lämpligt eller om fem medlemmar af
centralkomitén derom anhålla. Nationalförbundets sty-
relse, ordförandena och två valda ombud från hvarje,
nationalförbundet tillhörande förening (eller lokalför-
bund, om sådana finnas) hafva rösträtt vid nationalför-
bundets möten. Medlemmarna i förbundets alla förenin-
gar och lokalförbund, om sådana finnas, kunna inbjudas
att deltaga i förbundets möten och hafva der yttrande-,
men ej rösträtt. Likaså enskilda medlemmar och heders-
medlemmar.

Vid nationalförbundets årsmöte företagas till hand-
läggning följande ärenden:

l:o styrelsens berättelse öfver föregående verk-
samhetsår, skattmästarens redovisning samt reviso-
rernas berättelse öfver verkställd granskning af den-
samma;

2:o beviljande af ansvarsfrihet åt skattmästaren för
föregående år;

3:o val af medlemmar i styrelsen;
4:o utseende af två revisorer jemte två suppleanter

för granskning af styrelsens verksamhet och förbundets
räkenskaper under det löpande året;

5:o bestämmande af orten der följande årsmöte
skall hållas; samt

6:o öfriga ärenden, som upptagits i kallelsen till
mötet.

Vid förbundets extra möte upptagas till handlägg-
ning endast de ärenden, hvilka i kallelsen till mötet
kungjorts.

§ 8.

Ordföranden eger sammankalla centralkomitén två
gånger om året till ordinarie sammanträde samt, när så
befinnes nödvändigt, till extra sammanträde. Central-
komitén är beslutför, då minst hälften af föreningarna
äro representerade. Beslut fattas med enkel röstplura-



§ 10.

§ 11.

§ 12.

Om Finlands Kvinnors Nationalförbund upplöses,
öfverlemnas dess återstående medel till diakonissanstal-
tens Aurore Karamzine-fond, att användas till kost-
nadsfri vård af sjuka bland pauvres honteux.

Helsingfors 1911, Finska Litteratur-Sällskapets tryckei

litet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden
biträder, utom vid val, då lotten afgör. Är ombud för
förening hindrad att närvara, eger hon rätt att medels
fullmakt öfverlemna sin rösträtt åt annat ombud.
Vid omröstning eger ombud förete endast en fullmakt.

Alla val ske medels sluten omröstning.
Styrelsen sammanträder så ofta ordföranden finner

nödigt.

Hvarje förening i nationalförbundet inbetalar på
årsmötet 15 mark, der lokalförbund finnes inbetalar detta
20 mk. till nationalförbundets kassa. Enskilda medlem-
mar betala 5 mk. i årsafgift eller 50 mk en gång för alla.

Centralkomitén eger rätt att till hedersledamöter i
nationalförbundet på årsmötet föreslå personer som äro
intresserade för dess verksamhet.

Förslag till ändring af dessa stadgar må väckas en-
dast vid centralkomiténs ordinarie sammanträde och
först vid nationalförbundets näst följande sammanträde
antagas eller förkastas.


