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Förbundets hemort är Helsingfors.

§ i.

Förbundets ändamål är att genom samarbete av män
och kvinnor verka för förbättrandet av kvinnans upp-
fostran, utvidgande av hennes arbetsområden och
höjande av hennes ställning i hemmet och det medbor-
gerliga livet till gagn för hela samhällets sunda utveckling.

Medlem av förbundet blir varje välfrejdad man eller
kvinna, som vid ordinarie möte av någon medlem anmä-
les till inträde. Dessutom kan förbundet inkalla heders-
och korresponderande ledamöter; förslag härom väckes
vid ordinarie möte och avgöres vid årsmötet.

Förbundet äger rätt att genom vid förbundsmöte
fattat beslut utesluta medlem, som efter av bestyreisen
erhållen varning kan anses fortfarande störande ingripa
i dess verksamhet eller annars uppträtt otillbörligt.

Medlemsavgiften utgör 10 mk. årligen. Ständig med-
lem blir den, som till förbundet erlagt 75 mk.



Förbundet sammanträder i Helsingfors:
a) till årsmöte den 10 febr.
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.
d) till diskussionsmöten, i vilka även utom förbundet

stående personer kunna deltaga.

§ 5.

Kallelse till förbundets möten skall ske genom brev,
kallelselista eller annons i någon å orten utkommande
tidning minst två dagar före mötet. Övriga meddelan-
den bringas till förbundsmedlemmarnas kännedom på
enahanda sätt.

Varje medlem äger rätt att vid förbundets möten
framlägga frågor till behandling. Då minst två med-
lemmar därom anhålla, bordlagges ett ärende till följande
möte; om ytterligare bordläggning besluter mötet.

Vid omröstning och val äger varje närvarande medlem
rösträtt. Beslut fattas med enkel röstpluralitet, utom i
de fall, om vilka i § 12 stadgas; vid lika antal röster
gäller den mening ordföranden biträder.

Vid årsmötet utser förbundet genom val med slutna
sedlar en bestyrelse, som består av ordförande, viceord-
förande, sekreterare, kassör och tre andra medlemmar.

Bestyreisen ansvarar för förbundets tillhörigheter,
avger årsberättelse, uppgör föredragningslista och program
för mötena samt utfärdar kallelse till dessa; viktigare

§ 7.



§10.

§ 11.

§ 12.

frågor böra upptagas i kallelsen. Bestyreisen är beslutbar,
om fem av dess medlemmar äro närvarande.

Förbundets namn tecknas av ordföranden och sekre-
eller av tvänne bestyrelsemedlernmar gemensamt.

Vid kalenderårets sista ordinarie möte utses två reviso-
rer för granskning av samma års räkenskaper. Revisions-
berättelsen föredrages för årsmötet, som besluter om
beviljandet av ansvarsfrihet.

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

Förslag till ändring av dessa stadgar eller om förbun-
dets upplösning bör väckas senast vid ordinarie möte
i december. Bestyreisen äger att därom avgiva sitt utlå-
tande, varefter beslut fattas vid årsmötet, och fordras för
förslagets antagande två tredjedelar av de närvarandes
röster.

I sammanhang med beslut om förbundets upplösning,
beslutes på enahanda sätt angående förbundets tillgån-
gar, vilka i så fall, så vitt möjligt, överlämnas till förening
med likartad verksamhet.


