
Uniooni,
Naisasialiitto Suomessa.

jKuisumus

kokoukseen, jota pidetään tiistaina 8 p. Maaliskuuta 1892, kello
7i. p. Seurahuoneessa (n:o 33), alla olevan sääntöehdotuksen
tarkastusta varten.

Sääntöehdotus.

1 §•

Liiton tarkoituksena on yhteistyö naisen edistymisen
ja hänen asemansa korottamisen puolesta, koko yhteiskun-
nan raittiin kehityksen eduksi.

Liiton jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen mies
tai nainen, jonka joku liittolainen varsinaisessa kokouksessa
siksi ilmoittaa.

2 s.

3 §•

Jäsenmaksu on 5 markkaa vuodessa. Pysyväksi jäse-
neksi tulee se, joka kerrassaan maksaa 75 markkaa.

Liitto kokoutuu Helsingissä
a) vuosikokoukseen 10 p. Helmikuuta;
1?) varsinaisiin kokouksiin vähintään kerran kuukau-

dessa, paitse kesäkuukausina;
c) ylimääräisiin kokouksiin, kun toimikunta katsoo tar-

peelliseksi tahi viisi jäsentä sitä vaatii;
d) keskustelukokouksiin, joissa liittoon kuulumattomat-

kin saavat olla osallisina.



6 §•

7 §•

8 s-

9 §•

10 §.

Hufvudstadsbl. 1892Kirjapaino.

Äänestyksissä ja vaaleissa jokaisella läsnäolevalla jäse-
nellä on äänioikeus. Päätös tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, paitse siinä tapauksessa, josta 10 §:ssä sääde-
tään. Jos äänet jakautuvat tasan, niin puheenjohtajan ääni
ratkaisee asian. Kun vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii.
lykätään asia seuraavaan kokoukseen; uudistetusta lykkää-
misestä päättää kokous.

Vuosikokouksessa liitto valitsee suljetuilla lipuilla toi-
mikunnan, johon kuuluu: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri, rahaston hoitaja ja kolme muuta jäsentä.

Toimikunta on vastuunalainen yhdistyksen varoista,
tekee esityslistan ja ohjelman kokouksia varten sekä kutsuu
nämät kokoon; tärkeämmät asiat ovat kutsumuksessa mai-
nittavat. Toimikunta on päätöksenvoipa, jos viisi sen jä-
sentä on saapuvilla.

Kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan valitaan vuoden
viimeisessä varsinaisessa kokouksessa kaksi tarkastajaa. Tar-
kastuskertomus esitetään vuosikokouksessa.

Liitolla on oikeus muodostaa haaraosastoja maan muissa
paikkakunnissa.

Ehdotus näitten sääntöjen muuttamiseen on tehtävä
viimeistään joulukuunvarsinaisessa kokouksessa. Toimikun-
nan tulee siitä antaa lausuntonsa, jonka jälkeen päätös teh-
dään vuosikokouksessa; ehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan
2/3 läsnäolevien äänistä.

Huom. Pyydetään että ne joilla on ehdotettavana muu-
toksia yllä olevaan sääntöehdotukseen, jos mahdollista on, esit-
täisivät ehdotuksensa valmiiksi muodostettuina.

Väliaikainen Toimikunta.



UNIONEN,
kvinnosaksförbund i Finland.

a ffe fse
till möte, som hålles tisdagen den 8 mars i N:o 35 Societets-
huset, för granskande af nedanstående

Förslag till stadgar för

§ i.
Förbundets ändamål är samarbete för kvinnans fram-

åtskridande och höjandet af hennes ställning, 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.

§ 3.

Medlemsafgiften utgör 5 mark årligen. Ständig med-
lem blir den, som på en gång erlägger 75 mark.

§ 4.
Förbundet sammanträder i Helsingfors
a) till årsmöte den 10 februari; -

b) till ordinarie möten, minst en gång i månaden, utom
under sommarmånaderna;

c) till extra möten, när bestyreisen anser nödigt eller
fem medlemmar därom anhålla;

ci) till diskussionsmöten, i hvilka äfven utom förbundet
stående personer kunna deltaga.



s 6.

s ?.

s 8.

s 10

Hufvudstadsbl. Nya Tryckeri.

Vid omröstning och val äger hvarje närvarande iuod-
lem rösträtt; beslut fattas med enkel röstpluralitet, utom i
det fall, livarom i § 10 stadgas; vid lika antal röster gäller
den «mening ordföranden biträder. Då minst två medlemmar
därom anhålla, bordlagges ett ärende till följande möte; om
ytterligare bordläggning besluter mötet.

Vid årsmötet utser förbundet genom val med slutna
sedlar en bestyrelse, som består af: ordförande, vice ordfö-
rande, sekreterare, kassör och 3 andra medlemmar.

Bestyreisen ansvarar för förbundets tillhörigheter, upp-
gör föredragningslista och program för dess möten samt
utfärdar kallelsen till dessa; viktigare frågor böra upptagas
i kallelsen. Bestyreisen är beslut-för, om saf dess medlem-
mar äro närvarande.

Vid årets sista möte utses två revisorer för det löpande
årets räkenskaper. Revisionsberättelse föredrages vid års-
mötet.

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

Förslag till ändring af dessa stadgar bör väckas senast
vid ordinarie möte i december. Bestyreisen äger att därom
afgifva sitt utlåtande, hvarefter beslut fattas vid årsmötet,
och fordras för förslagets antagande 2/3 af de närvarandes
röster.

Obs.! Ombedes att de, hvilka önska några förändringar
i ofvanstående förslag till stadgar, om möjligt vid mötet fram-
ställa dem färdigt formulerade.

Interimsbestyrelsen.


