
Stadgar

för

Svenska Konkordia Förbundet.
§ i.

Svenska Konkordia Förbundet har till ändamål att
genom stipendier understöda kvinnor med svenskt bild-
ningsspråk, vilka till självförvärv önska skaffa sig härför
nödiga kunskaper och färdigheter.

Självskriven medlem är den, som avgivit sin röst för
delning av det ursprungliga Konkordiaförbundet och öns-
kar ansluta sig till det nybildade svenskspråkiga förbun-
det. Nya medlemmar erlägga i avgift 30 mark i ett för
allt eller årligen 5 mark under åtta år, varefter de till-
höra Förbundet såsom ständiga medlemmar.

§ 3.

Rösträtt vid Förbundets eller filialernas möten äger
ständig medlem och den, som under det löpande och före-
gående året erlagt stadgad avgift.

Av grundfonden, 100,000 mark, anslås den årliga rän-
tan med avdrag av en procent å kapitalet till stipendier.



Återstoden av räntan jämte framgent inflytande medel
användes, efter avdrag av förvaltningskostnaderna, till
bildande av en ny fond, till dess denna vuxit till 100,000
mark o. s. v.

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

De för det följande året disponibla räntemedlen för-
delas på förslag av Centralstyrelsen å årsmötet i stipen-
dier från '2oo till 1,000 mark.

Om gåvor, testamenten och donationer, i det syfte § 1
angiver, tillfalla Förbundet, förvaltas och användas de i
enlighet med givarens föreskrifter, om dessa i huvudsak
överensstämma med gällande stadgar. Skulle närmare
bestämningar rörande donationens förvaltning saknas,
lagges summan till den under bildande varande fonden.

Stipendierna äro avsedda till understöd såväl åt dem,
vilka vid därtill egnade högre läroanstalter utbilda sig för
yrke, såsom exempelvis: industri, affärsverksamhet, slöjd-
lärarinnekallet, karta- och byggnadsritning, sjukskötsel
m. m. som ock åt sådana, som utbilda sig för levnadskall,
vid vilka företrädesvis erfordras vetenskaplig underbygg-
nad, vunnen genom studier vid universitetet, tekniska
högskolan eller anstalt för utbildande av lärarinnor m. m.;
och bör vid stipendiernas utgivande vardera av dessa två
kategorier, så vitt möjligt, i lika mån tillgodoses. Stipen-
dierna kunna jämväl efter prövning tilldelas kvinnor, som
för att säkerställa sitt självförvärv söka ytterligare ut-
bildning.



Stipendierna utgivas åt finländsk medborgarinna, som
fyllt 18 år, är välfräjdad och företer: för studiestipendier
intyg från den läroanstalt, där hon sökt sin utbildning,
samt för erhållande av större yrkesstipendier, förutom
avgångsbetyg från fruntimmersskola eller intyg över mot-
svarande kunskapsmått eller från yrkesskola, intyg om
fallenhet för yrket, utfärdat av läroanstalt eller kompe-
tent arbetsgivare. Yrkesstipendier må dock i undantags-
fall tilldelas kvinna redan vid sexton års ålder, om hon i
övrigt uppfyller härför stadgade fordringar.

Stipendium kan tilldelas person, som förut innehaft
stipendium.

§ 10.

Förbundets angelägenheter handhavas av en Central-
styrelse, som har sitt säte i Helsingfors, samt av Filial-
styrelser i olika län.

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

§ 12.

Centralstyrelsen utser bland sig årligen ordförande,
viceordförande och sekreterare ävensom ett förvaltnings-
utskott.

Sekreteraren för protokoll vid Förbundets möten och
Centralstyrelsens sammanträden samt besörjer korres-



§ 13.

§ 14.

pondensen, varvid Förbundet rörande, gemensamma ange-
lägenheter medels cirkulär delgivas Filialstyrelserna.

Förvaltningsutskottet, som består av tre personer,
väljer inom sig ordförande och skattmästare.

Förvaltningsutskottet ansvarar för att Förbundets
värdehandlingar städse befinnas i behörig ordning, grans-
kar dess räkenskaper minst två gånger årligen samt verk-
ställer därutöver kassainventering så ofta den finner nö-
digt. Över dessa förrättningar föres protokoll, vilket
delgives Centralstyrelsen vid dess första därpåföljande
möte.

Skattmästaren emottager till Förbundet inflytande
penningemedel, verkställer beslutna utbetalningar, om-
besörjer löpande, mindre utgifter och handhar Förbundets
bokföring.

Årsredovisningen undertecknas av förvaltningsutskot-
tets samtliga medlemmar.

Centralstyrelsen representerar Förbundet i rättsliga
och andra fall samt undertecknar genom ordföranden och
sekreteraren fullmakter och andra handlingar. Central-
styrelsen antager vid förvaltningen nödiga biträden och
bestämmer deras arvoden. Därjämte avger Centralstyrel-
sen till årsmötet berättelse över Förbundets verksamhet.

Förbundets fordringar beedigas i konkursmål av ord-
föranden i Centralstyrelsen.

Filialstyrelserna bestå av 5 ledamöter, som väljas vid
filialernas årsmöten för två år i sänder och förnyas så-
lunda, att två ledamöter avgå första gången efter lottning
och därefter i tur. Filialstyrelsen sammanträder på ord-
förandens kallelse och är beslutför med 3 ledamöter.

Filialstyrelserna, som årligen bland sig utse nödiga
funktionärer, ega:



a) att utse agenter å de skilda till filialen hörande
orterna;

b) att själva och genom agenter verka för teckning
av nya bidrag till Förbundet;

c) att föra fullständig förteckning över filialens med-
lemmar och bokföra de av dem erlagda avgifterna;

d) att genom agenterna årligen före den 15 mars in-
kassera det löpande årets avgifter och sedermera inom
mars månad insända medlen jämte reversal till Central-
styrelsen samt fullständig förteckning över de medlem-
mar, som erlagt årsavgift. Senare influtna avgifter böra
jämte förteckning över betalande medlemmar, som från
länet avflyttat, insändas till Centralstyrelsen före den 15
november varje år;

e) att inom november månad varje år till Central-
styrelsen insända av Filialstyrelsens revisorer granskad
och godkänd summarisk redovisning över filialens in-
komster och utgifter för att i Centralstyrelsens redovis-
ning observeras;

f) att emottaga ansökningar om stipendier och över
dem till Centralstyrelsen avgiva utlåtande;

g) att i förekommande fall till Centralstyrelsen göra
framställningar, som till främjande av Förbundets syfte-
mål kunna väckas, samt i övrigt inom filialen verka i
Förbundets intresse.

§ 15.

Stipendierna anslås lediga av Centralstyrelsen genom
tillkännagivande i en eller två av huvudstadens svensk-
språkiga tidningar senast 6 veckor före ansökningstidens
utgång och genom av Filialstyrelserna i respektive län i
lokalbladen införd notis eller annons.

Stipendieansökningarna, avfattade på svenska, böra
åtföljas av fräjdebevis, kompetens- och medellöshets intyg,
samt, vid ansökan om resestipendierna, intyg över kun-
skap 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 ansökningarna.

§ 16.
Vid bortgivandet av stipendierna, vilket bör ske kort

före årsmötet, förstarkes Centralstyrelsen med vid filia-
lernas årsmöten årligen valda ledamöter, en för varje län,
därifrån ansökningar ingått.

§ 17.

De inflytande medlen göras räntebärande antingen
genom uppköp av inhemska obligationer eller genom in-
sättning i säker inhemsk bankinrättning. Skulle utlåning
åt enskild person mot god realsäkerhet erbjuda en högre
ränta, eger Centralstyrelsen rätt att sålunda placera För-
bundets tillgångar, dock endast i fall samtliga närvarande
ledamöter äro om placeringen ense och skola, sedan fon-
derna uppnått den i § 4 angivna storlek, dessa bokföras
var för sig.

§ 18.

Före den 1 mars varje år bör förvaltningsutskottet
avgiva fullständig redovisning över Förbundets penninge-
medel under det förflutna året; och bör denna redovis-
ning omedelbart därefter 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 möj-
liga anmärkningar lämnats den eller dem anmärkningen
gällt, hänskjutes saken till slutlig prövning vid årsmötet.

Förbundets värdehandlingar böra förvaras i säkert
kassavalv försett med tvänne olika lås, till vilka förvalt-
ningsutskottets ordförande och skattmästare innehava var
sin nyckel.



§ 19.
Filialernas medlemmar kallas av de skilda Filialsty-

relserna till årsmöte den andra helgfria lördagen i mars
månad varje år, och må vid årsmötena endast röstberät-
tigade medlemmar i Förbundet föra talan eller utöva röst-
rätt på grund av fullmakt, envar dock icke för mera än
tiondedelen av de vid mötet avgivna rösterna.

Kallelse till årsmötet bör utfärdas och på lämpligt
sätt filialens medlemmar delgivas inom januari månads
utgång. I kallelsen upptagas de val, som vid årsmöte
skola förrättas, ordningen och sättet för desamma även-
som andra därvid förekommande frågor.

§20.
Vid filialens årsmöte förekomma utom andra ärenden,

som av Filialstyrelsen bestämmas, diskussion av de frå-
gor, som vid Förbundets årsmöte komma att handläggas,
ävensom val

a) av ledamöter i Filialstyrelsen och revisorer för
dess räkenskaper,

b) av ledamöter i såväl Central- som Förstärkta Sty-
relsen samt

c) av två revisorer och två revisorssuppleanter för
Förbundets räkenskaper, och utses dessa årligen, en re-
visor och en suppleant, från vartdera av tvänne län i tur,
enligt å Förbundets årsmöte bestämd följd.

Valsedel, som bör vara sluten, inlämnas av den väl-
jande personligen eller genom befullmäktigat ombud på
årsmötet eller ock personligen i förseglat konvolut till
agenten å den ort, där den väljande är bosatt, och så
tidigt, att den hinner av agenten före årsmötet till Filial-
styrelsen insändas.

Protokoll över diskussionen och valet insändes inom
mars månad till Centralstyrelsen.

Extra möte eger Filialstyrelsen i förekommande fall
sammankalla, och bör annons härom utfärdas minst fjorton
dagar förut.



§22.

§ 23.

§ 24.

Helsingfors 1917 Simelii Arvingars Boktryckeri.

Förbundet kallas av Centralstyrelsen till årsmöte
inom april månad. Vid årsmötet förekomma meddelande
om resultaten av filialernas val av ledamöter i Central-
styrelsen och av revisorer, årsberättelse, revisorernas
utlåtande, fråga om ansvarsfrihet för såväl Central- som
Filialstyrelserna, ävensom sådana ärenden, vilka eljes till
främjande av Förbundets syftemål framställas, och be-
räknas, ifall av omröstning, rösterna efter antalet repre-
senterade medlemmar, varvid, där ej annorlunda stadgat
är, enkel röstpluralitet avgör. Dock må ingen föra talan
eller utöva rösträtt för mera än tiondedelen av de vid
mötet avgivna rösterna. Ej heller må annan än röst-
berättigad medlem av Förbundet på grund av fullmakt
föra talan eller utöva rösträtt.

Extra möte eger Centralstyrelsen sammankalla i före-
kommande fall.

Kallelse till Förbundets möten bör utfärdas minst en
månad förut, upptaga de frågor, vilka vid mötet komma
att behandlas, och vara införd i minst en av huvudsta-
dens svenskspråkiga tidningar.

Beslut om ändring i dessa stadgar får fattas endast
om minst två tredjedelar av de å årsmötet närvarande
därom förena sig, och skall det sålunda fattade beslutet
vid ett extra möte, som för ändamålet bör inom två må-
nader därefter utlysas, av en lika majoritet godkännas.

På enahanda sätt förhandlas och beslutes i händelse
fråga uppkommer om Förbundets upplösning eller om
fondernas överlåtande till annan förening eller institution
för att användas i Svenska Konkordia Förbundets syfte.


