Översättning fran finskan
Grankulla 23.11.2011
Gun Österberg, auktoriserad translator

3

Föreningens styrelse sammankallar tillårsmöte och extra fiireningsmöten genom
möteskallelse i foreningens medlemstidning eller per brev minst 1,4 dagar ftire mötet.

I kallelsen ska niimnas vilka åirenden som ska behandlas på mötet.
Varje ordinarie medlem som betalat sin medlemsavgift fiir det löpande året har rösträtt på
ft)reningens möten. Åven hedersmedlemmarna har rösträtt.
En medlem kan med fullmakt utnyttja högst tre (3) röster.
Deltagande i fiireningsmöte kan om styrelsen eller ftireningsmötet besluter detta även ske
per post eller genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel fore
och under mötet. Möjligheten till deltagande på distans ska ntimnas i möteskallelsen.

Vid ftireningens årsmöte behandlas ftiljande iirenden:

1.

mötet öppnas

2. val av ordftirande, sekreterare, två protokollsjusterare och Wå röstrtiknare ftir mötet
3. konstaterande av mötets laglighet och beslutftirhet
4. godkiinnande av arbetsordningen ftir mötet
5. presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens
utlåtande

6. beslut om faststiillande

av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet ft)r styrelsen och

öwiga ansvarsskyldiga

7.

fastställande av verksamhetsplan och budget samt av anslutnings-, understöds- och
medlemsavgiftens storlek
8. val av ordfiirande eller vice ordftirande ftir styrelsen i stället ftir den som står i tur att
avgä
9. beslut om antalet ledamöter som ska inväljas i styrelsen (tre eller fyra)
10. val av styrelseledamöter i stället ftir dem som står i tur att avgå
11. val av verksamhetsgranskare samt ersättare för denna
12. övriga i möteskallelsen n?imnda iirenden

Ärenden som en medlem önskar uppta ftr behandling vid ett ftireningsmöte ska tillställas
fiireningens styrelse ftire utgången av november månad.
10 Stadgeändring

Ändringar i dessa stadgar kan göras på ett årsmöte om minst
understöder detta.

3Ä

av de angivna rösterna

11 Upplösning av fiireningen

Om ftireningen fattar beslut om upplösning eller indragning, överlåts dess egendom
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry. Ifall denna organisation inte låingre iir
verksam, ska medlen överlåtas till någon annan motsvarande icke partipolitisk
organisation eller institution.

till

finsl«pråkiga stadgarna inklusive rt)rcindringar har godk)nts av riksmötet i
Tavastehus 23.10.2011. De svenskspråkiga stadgarna, somyar översatta av en
auh or i s er ad tr ansl ator fanns till gdngl i ga.

De

Patent- och registerstyrelsen har godl«int stadgarna påfinska och svenska 5.6.2012.

