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STADGAR
SVENSKA KONKORDIAFÖRBUNDET r. f.

§ 1.

Svenska Konkofdiaförbundet har till ändamål att genom stipen-
dier understöda kvinnor med svenskt bildningsspråk, vilka till själv-
förvärv önska skaffa sig härför nödiga kunskaper och färdigheter.

Förbundets angelägenheter handhavas av en centralstyrelse, som
har sitt säte i Helsingfors, samt av filialstyrelser i olika län.

§ 2.

Förbundets centralstyrelse och filialstyrelser äga efter prövning
till ny medlem i förbundet antaga välfrejdad medborgare eller med-
borgarinna, tillhörande landets svenska språkgrupp. Har medlem
gjort sig skyldig till straffbar handling eller på annat sätt förverkat
förbundets förtroende, kan denna medlem av den filialstyrelse, som
beviljat inträde i förbundet, därifrån uteslutas.

Ständig medlem är den, som en gång för alla erlagt en avgift av
100 mark; årsmedlem betalar 10 mark under 12 år, varefter han är
ständig medlem.

Årsmötet äger rätt att ändra medlemsavgifterna och fastställa
dem för 5 år framåt.

§ 3.
Rösträtt vid förbundets eller filialernas möten äger ständig med-

lem och den, som under det löpande året erlagt stadgad avgift.

§ 4.

Centralstyrelsen består av 8 ledamöter, vilka väljas för två år
i sänder och förnyas sålunda, att hälften årligen underkastas om-
val, första gången efter lottning och därefter i tur. Centralstyrelsen
sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutför med 5 leda-
möter. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.



§ 6.

§ 7.

Centralstyrelsen utser bland sig årligen ordförande, viceordfö-
rande, sekreterare och skattmästare ävensom ett förvaltningsutskott.

Sekreteraren för protokoll vid förbundets möten och centralsty-
-I'elsens sammanträden samt besörjer korrespondensen, varvid
förbundet rörande, gemensamnia angelägenheter medels cirkulär
delgivas filialstyrelserna.

Förvaltningsutskottet, i vilket skattmästaren ingår som själv-
skriven medlem, består av tre personer och väljer inom sig ord-
förande.

Förvaltningsutskottet ansvarar för att förbundets värdehand-
lingar städse befinnas i behörig ordning och förvaras på ett betryg-
gande sätt, granskar dess räkenskaper minst två gånger årligen
samt verkställer därutöver kassainventering så ofta det finner nö-
digt. Över dessa förrättningar föres protokoll, vilket delgives cen-
tralstyrelsen vid dess första därpåföljande möte.

Skattmästaren emottager till förbundet inflytande penning-
medel, verkställer beslutna utbetalningar, ombesörjer löpande,
mindre utgifter, och handhar förbundets bokföring.

Årsredovisningen undertecknas av förvaltningsutskottets samt-
liga medlemmar.

Centralstyrelsen antager vid förvaltningen nödiga biträden och
bestämmer deras arvoden. Därjämte avger centralstyrelsen till års-
mötet berättelse över förbundets verksamhet.

Föreningens namn tecknas- av ordföranden eller viceordföranden
jämte sekreteraren eller skattmästaren.

Före den 1 mars varje år bör förvaltningsutskottet avgiva full-
ständig redovisning över förbundets penningmedel under det sist-
förflutna kalenderåret; och bör denna redovisning omedelbart där-
efter överlämnas till de för året utsedda revisorerna, vilka inom
sagda månad skola till centralstyrelsen avgiva berättelse över den
verkställda granskningen och framställa de anmärkningar, som till-
äventyrs ansetts nödiga. Sedan tillfälle att bemöta möjliga anmärk-
ningar lämnats den eller dem anmärkningen gällt, hänskjutes saken
till slutlig prövning vid årsmötet.

Filialstyrelserna bestå av 5 ledamöter, som väljas vid filialernas
årsmöten för två år i sänder och förnyas sålunda, att första gån-
gen två ledamöter avgå efter lottning och därefter vartannat år 3
och vartannat år 2 medlemmar i tur. Filialstyrelsen sammanträder
på ordförandens kallelse och är beslutför med 3 ledamöter.



§ 8.
Filialstyrelserna, som årligen bland sig utse nödiga funktio-

närer, äga:
a) att utse ombud å de skilda till filialen hörande orterna;
b) att själva och genom ombud verka för teckning av nya bidrag

till förbundet;
c) att föra fullständig förteckning över filialens medlemmar och

bokföra de av dem erlagda avgifterna;
d) att genom ombuden årligen före den 15 mars inkassera det

löpande årets avgifter och sedermera inom mars månad insända
medlen jämte reversal till centralstyrelsen samt fullständig förteck-
ning över de medlemmar, som erlagt årsavgift, bortflyttat från
länet eller avlidit. Därefter influtna avgifter insändas senast jämte
årsredovisningen;

e) att senast den 10 januari varje år till centralstyrelsen insän-
da av filialstyrelsens revisorer granskad och godkänd summarisk
redovisning över filialens inkomster och utgifter under det före-
gående året för att i centralstyrelsens redovisning observeras;

f) att emottaga ansökningar om stipendier och över dem till
centralstyrelsen avgiva utlåtande samt till centralstyrelsen över-
sända inkomna stipendiatberättelser;

g) att i förekommande fall till centralstyrelsen göra framställ-
ningar, som till främjande av förbundets syftemål kunna väckas,
samt i övrigt inom filialen verka i förbundets intresse.

§ 9.

Filialernas medlemmar kallas av de skilda filialstyrelserna till
årsmöte före den 15 mars varje år, och må vid årsmötena endast
röstberättigade medlemmar i förbundet föra talan eller utöva röst-
rätt på grund av fullmakt, envar dock icke för mera än tiondedelen
av de vid mötet representerade medlemmarna.

Kallelse till filials årsmöte, som utfärdas minst 14 dagar förut
och upptager de frågor, vilka vid mötet komma att behandlas, del-
gives medlemmarna på sätt filialstyrelsen bestämmer.

§ 10.
Vid filialens årsmöte förekomma: filialens årsberättelse, kassa-

redovisning för föregående kalenderår jämte revisorernas utlåtande,
fråga om ansvarsfrihet för filialstyrelsen, diskussion av de frågor,
som vid förbundets årsmöte komma att handläggas, samt val

a) av ledamöter i filialstyrelsen och revisorer för dess räken-
skaper;

b) av ledamöter i såväl central- som förstärkta styrelsen samt
suppleant till den sistnämnda;



§ 11.

§ 12.

c) av två revisorer och två revisorssuppleanter för förbundets
räkenskaper, och utses dessa årligen, en revisor och en suppleant
från vartdera av tvenne län i tur, enligt på förbundets årsmöte be-
stämd följd.

Valsedel, som bör vara sluten, inlämnas av den väljande person-
ligen eller genom befullmäktigat ombud på årsmötet eller ock per-
sonligen i förseglat konvolut till ombudet på den ort, där den väl-
jande är bosatt, och så tidigt att den hinner av ombudet före års-
mötet till filialstyrelsen insändas.

Protokoll över diskussionen och valet eller styrkt avskrift av det-
samma insändes inom mars månad till centralstyrelsen.

Extra möte äger filialstyrelsen i förekommande fall sammankalla
och .bör kallelse härtill utfärdas minst fjorton dagar förut.

Förbundet kallas av centralstyrelsen till årsmöte inom april må-
nad. Vid årsmötet förekomma: meddelanden om resultaten av
filialernas val av ledamöter i centralstyrelsen och av revisorer, års-
berättelse, revisorernas utlåtande, fråga om ansvarsfrihet för cen-
tralstyrelsen, uppgift om utdelade stipendier samt behandling av
sådana ärenden, vilka till främjande av förbundets syftemål fram-
ställas. Vid omröstning beräknas rösterna efter antalet represen-
terade medlemmar, varvid där ej annorlunda stadgat är, enkel röst-
pluralitet avgör. Dock må ingen föra talan eller utöva rösträtt för
mera än tiondedelen av hela antalet vid mötet representerade med-
lemmar. Ej heller må annan än röstberättigad medlem av förbun-
det på grund av fullmakt föra talan eller utöva rösträtt.

Extra möte äger centralstyrelsen sammankalla i förekommande
fall.

Kallelse till förbundets möten, som utfärdas minst 2 veckor förut
och upptager de frågor, vilka vid mötet komma att behandlas, bör
meddelas filialerna samt vara införd i minst en av huvudstadens
svenskspråkiga tidningar. Övriga meddelanden bringas till med-
lemmarnas kännedom genom tidningsannons eller på annat lämpligt
sätt.

Av grundfonderna, a 100,000 mark, anslås den årliga räntan med
avdrag av en procent å kapitalet till stipendier. Återstoden av rän-
tan jämte framgent inflytande medel användes, efter avdrag av för-
valtningskostnaderna, till bildande av en ny fond, till dess denna
vuxit till 100,000 mark o. s. v.



Skulle genom uppstående förluster någon av dessa fonder mins-
kas, förstarkes densamma från den under bildande varande fonden,
till dess den uppnått sitt bestämda belopp, då räntan åter användes
till stipendier.

§ 18.

Antalet och beloppet av de stipendier, som skola utdelas ur de
för året disponibla räntemedlen, bestämmas av centralstyrelsen
under januari månad.

§ 14

Stipendierna äro avsedda till understöd såväl åt dem, vilka vid
därtill ägnade högre lärdomsanstalter utbilda sig för yrke, såsom
exempelvis: industri, affärsverksamhet, slöjdlärarinnekallet, bygg-
nads- och kartritning, sjukvård m. m. som ock åt sådana, som ut-
bilda sig för levnadskall, vid vilka företrädesvis erfordras veten-
skaplig underbyggnad, vunnen genom studier vid högskola eller an-
stalt för utbildande av lärarinnor m. m.; och bör vid stipendiernas
utgivande dessa kategorier, såvitt möjligt, i lika mån tillgodoses.
Stipendierna kunna jämväl efter prövning tilldelas kvinnor, som för
att trygga sitt självförvärv söka ytterligare utbildning.

§ 15.
Stipendierna utgivas åt finländsk medborgarinna, som fyllt 18

år, är välfrejdad och företer: för studiestipendier intyg från den
läroanstalt, där hon sökt sin utbildning, samt för erhållande av
större yrkesstipendier intyg om fallenhet för yrket, utfärdat av läro-
anstalt eller kompetent arbetsgivare. Yrkesstipendier må dock i
undantagsfall tilldelas kvinna redan vid 16 års ålder, om hon i öv-
rigt uppfyller härför stadgade fordringar.

§ 16,
Stipendium kan tilldelas person, som förut innehaft stipendium.
Centralstyrelsen anslår inom januari månad stipendierna lediga

genom tillkännagivande i svenskspråkiga tidningar.
Stipendieansökningarna, som avfattas på svenska, böra inläm-

nas inom februari månad och åtföljas av frejdebevis, kompetens-
och medellöshetsintyg, samt, vid ansökan om resestipendierna, intyg
över kunskap i det lands språk, där studierna skola bedrivas, och
inlämnas till filialstyrelsen i det län, där sökanden har sin hemort,
varefter filialstyrelsen inom fjorton dagar efter ansökningstidens
utgång, bör jämte eget utlåtande, till centralstyrelsen insända ansök-
ningarna.



§ 17.

§ 18.

§ 19-

§ 21).

§ 21.

Stipendiat bör senast inom februari månad följande år till den
filial, genom vilken stipendiet erhållits, inlämna reseberättelse eller
redogörelse för studier och stipendiets användning.

Stipendierna utgivas av centralstyrelsen, förstärkt med repre-
sentanter valda vid filialernas årsmöten, en för varje län, därifrån
ansökningar ingått.

De inflytande medlen göras räntebärande antingen genom upp-
köp av inhemska obligationer eller genom insättning i säker inhemsk
bankinrättning. Skulle utlåning mot god realsäkerhet erbjuda en
högre ränta, äger centralstyrelsen rätt att sålunda placera förbun-
dets tillgångar dock endast i fall samtliga närvarande ledamöter äro
om placeringen ense.

Om gåvor, testamenten och donationer, i det syfte § 1 angiver,
tillfalla förbundet, förvaltas och användas de i enlighet med giva-
rens föreskrifter, om dessa i huvudsak överensstämma med förbun-
dets gällande stadgar. Skulle närmare bestämmelser rörande dona-
tionens förvaltning saknas, äger centralstyrelsen besluta om dona-
tionens användande och förvaltning.

Beslut om ändring av dessa stadgar eller angående väckt förslag
om förbundets upplösning får fattas endast om minst två tredjedelar
av de å årsmötet representerade medlemmarna därom förena sig,
och skall det sålunda fattade beslutet vid ett extra möte, som för
ändamålet bör inom två månader därefter utlysas, av enahanda
majoritet godkännas.

Om beslut angående förbundets upplösning fattats på det sätt
§ 20 föreskriver, äger förbundet fritt bestämma om användandet av
sina tillgångar för ändamål, som överensstämma med förbundets i
§ 1 angivna syfte och med de villkor, som fastställts för de till för-
bundet donerade fonderna. Beslut härom fattas med enkel majo-
ritet.


