
STADGAR
FÖR

FINLANDS SVENSKA KVINNOFÖRBUNDS
ÅBO FILIAL r.f.

Godkända vid månadsmötet den 30 januari 1923

§ 1-
F. S. K- Åbo filial utgör en filial av Finlands Svenska Kvinno-

förbund, som har sin centralstyrelse i Helsingfors.

§ 2.
Föreningens ändamål är att förena de svenska kvinnorna i Åbo

till gemensamt arbete för höjande av deras medborgaranda, för
bevakande av deras intressen i det sociala och politiska livet samt
för den svenska odlingens främjande inom hem och samhälle.

F. S. K- Åbo filial ställer sig i sin politiska verksamhet på Svenska
folkpartiets grund. Föreningens hemort är Åbo.

§ 3.
Föreningen arbetar för sina syften genom anordnandet av dis-

kussionsaftnar och samkväm, genom föredrag och kurser ävensom
genom uppställande av kvinnliga kandidater vid förekommande
politiska-, kommunala- och partival.

Till medlem av föreningen antages varje svensk kvinna, som är
finländsk medborgare, omfattar föreningens program, godkänts
till medlem vid föreningsmöte och erlägger fastställd medlemsavgift.

Föreningen äger rätt att, genom vid föreningsmöte fattat beslut,
utesluta medlem, som efter av styrelsen erhållen varning kan anses
fortfarande störande ingripa i föreningens verksamhet, eller som
annars uppträtt otillbörligt.

§ 5.
Föreningen är berättigad att förvärva fastighet och idka näring.

§ 0.
Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, som har

sitt säte i Åbo.
Styrelsen utgöres av 9 medlemmar, som väljas för 3 år framåt,

sålunda att årligen en tredjedel avgår, första och andra gången efter
lottning, sedan i tur.



Styrelsen utser inom sig ordförande, viceordförande, sekreterare
och skattmästare samt inom eller utom sig övriga funktionärer. —

Styrelsen är beslutför, då minst 5 medlemmar äro närvarande.

§ 7.
F. S. K. Åbo filials namn tecknas av ordföranden och sekreteraren.

§ 8.
Föreningen sammanträder till årsmöte senast den 15 februari

samt till övriga möten, när styrelsen finner sådant nödigt eller minst
5 medlemmar därom anhålla. Rösträtt vid föreningens möten till-
kommer alla föreningens medlemmar.

Kallelse till möte sker medelst annons i en i Åbo utkommande
svenskspråkig tidning; kallelse till årsmöte bör ske minst 2 veckor
före mötet.

Föreningens räkenskaper föras per kalenderår och inlämnas till
revisorernas granskning senast den 20 januari.

§ 9.
Vid årsmötet handläggas följande ärenden:
a) Styrelsens årsberättelse;
b) revisorernas berättelse över granskning av föregående kalen-

derårs räkenskaper och förvaltning samt frågan om ansvarsfrihet
för styrelsen;

c) fastställande av medlemsavgift;
d) av styrelsen framställda förslag;
e) av enskild medlem framställda förslag, vilka för att upptagas

till behandling böra inlämnas till styrelsen minst en vecka före
årsmötet;

f) val av medlemmar i styrelsen;
g) val av ombud till förbundets gemensamma årsmöte.
h) val av tvenne revisorer och tvenne revisorssuppleanter för

granskning av det löpande årets räkenskaper och förvaltning.

§ 10.
Vid föreningsmöte väckt förslag om ändring av dessa stadgar

bordlagges till ett följande en månad tidigare kungjort möte.

§ M-
Förslag om föreningens upplösning bör väckas vid årsmöte och

delgivas förbundets centralstyrelse. Beslut om upplösning fattas
vid ett senare för detta ändamål sammankallat möte och bör för
att vinna giltighet omfattas av minst tre fjärdedelar av de vid mötet
avgivna rösterna. Det möte, som besluter om föreningens upplös-
ning, bör även bestämma om användningen av dess egendom för
något svenskt kulturändamål.
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