STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖR SKOGSKULTRUR R.F.
GODKÄNDA 26.11.1997
§1 Namn, hemort och föreningens syfte
Föreningen, vars namn är Föreningen för Skogskultur r.f. och vars hemort är Helsingfors,
har till syfte att främst inom svenskbygden i Finland verka för ett allsidigt befrämjande av
skogsbruket och speciellt skogskulturverksamheten. I detta avseende stöder föreningen
upplysnings- och informationsverksamhet, bidrar ekonomiskt för förverkligande av enskilda
skogliga projekt samt utdelar pris och stipendier.
§2 Språk
Föreningens protokoll- och förhandlingsspråk är svenska.
§3 Medlemmar
Medlemmar av föreningen är enskilda personer samt i övrigt envar inregistrerad förening,
bolag, kommun och annan rättslig sammanslutning som ansökt om medlemskap och
antagits av styrelsen. Till hedersledamot kan föreningen enligt styrelsens förslag kalla
personer i hem- eller utlandet, vilka med avseende på föreningens syfte har gjort sig
synnerligen förtjänta. Vid föreningens möte har varje medlem en röst.
§4 Årsavgift
Såväl person- som kollektivmedlem erlägger en av årsmötet fastställd årsavgift. Ständiga
medlemmars förmåner som tidigare uppnåtts kan inte fråntas. Betalningsskyldig medlem,
som under 2 års tid försummat att erlägga årsavgift kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
§5 Styrelsen och funktionärerna
Föreningen väljer vid sitt årsmöte en styrelse bestående av ordförande och fyra medlemmar,
samt fyra personliga suppleanter. Av styrelsemedlemmarna avgår varje år ordförande och en
medlem jämte suppleant, de tre första gången genom låttning, därefter den fjärde
medlemmen jämte suppleant så, att mandattiden efter det första året kommer att omfatta fyra
år. Avgående medlem kan återväljas. De valda styrelsemedlemmarnas mandat vidtar i och
med valet.
Styrelsen väljer inom sig för året viceordförande och sekreterare. Styrelsen kan härutöver
utse verksamhetsledare, kassaförvaltare och andra för föreningens verksamhet behövliga
funktionärer, vilka icke behöver vara medlemmar av styrelsen.
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller också av den eller dem, som
styrelsen befullmäktigar.
§6 Styrelsemöte
Styrelsen som vid behov sammanträder på kallelse av ordförande, leder föreningens
verksamhet, förbereder och anordnar årsmötet samt handlägger av föreningen givna
uppdrag.
Styrelsen är beslutför, då ordförande eller viceordförande och två medlemmar är närvarande.
Vid styrelsens möten avgörs frågorna genom enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika avgörs
ordförandena röst.
§7 Räkenskaperna och verksamheten
Föreningens bokslut uppgörs per kalenderår. Det åligger styrelsen att föra varje
räkenskapsår uppgöra berättelse över föreningens verksamhet. Berättelsen jämte
räkenskaperna och andra nödiga handlingar överlämnas till föreningens revisorer före
utgående av februari månad. Revisorernas berättelsen över föreningens räkenskaper och
förvaltning avges till styrelsen före utgången av mars månad.

§8 Penningtillgångar
Föreningens penningtillgångar består av:
a)
fonder, som bildas genom gåvor och besparingar. Av dessa får endast räntorna
användas, såvida inte årsmötet annorlunda beslutit.
b)
medlemsavgifter
c)
andra inkomster av föreningens verksamhet
De för året disponibla tillgångarna används i enlighet med av årsmötet fastställd budget.
§9 Årsmöte
Föreningen sammankommer till årsmöte före mitten av april på dag, som bestäms av
styrelsen.
Årsmötet åligger att:
1)
utse ordförande, sekreterare och två protokolljusterare
2)
granska årsberättelsen och revisionsberättelsen
3)
fastställa föregående åra bokslut och besluta om beviljande av ansvarsfrihet åt
styrelsen för verksamheten och penningmedlens användning under föregående år
samt besluta om användning av föregående åra resultat
4)
fastställa arvoden för kassaförvaltaren
5)
utse ordförande och medlemmar samt suppleanter i styrelsen
6)
utse två revisorer och två revisorssuppleanter
7)
fatta beslut angående det uppgjorda budgetförslaget, fastställa års- och engångsavgifterna samt
8)
handlägga andra hos styrelsen anmälda frågor, som berör föreningens verksamhet.
§10 Extra möte
Extra möte hålla, då styrelsen finner detta vara påkallat.
§11 Årsmöteskungörelse
Kungörelse om årsmöte och extra möte bör ske minst två veckor före mötet, antingen i
tidning, som är allmänt spridd i svenskbygderna i Finland, eller genom skriftlig kallelse till
varje medlem.
§12 Upplösning av föreningen
För beslut all upplösa föreningen erfordras att framställningen understöds av minst 3/4 av de
vid årsmötet närvarande röstberättiga medlemmarna. Upplösningsbeslutet bör fastställas på
andra mötet som hålls efter minst två månader med samma röstövervikt. Röstberättigade vid
sådant möte är endast de medlemmar, som erlagt sina medlemsavgifter.
Skall frågan om föreningens upplösning upptas till behandling bör förutom annons i tidning
även skriftligt meddelande tillställas samtliga medlemmar i föreningen. Vid sådant möte
besluts även hur man skall förfara med föreningens fonder och penningtillgångar, varvid
dock bör beaktas, att dessa alltid skall användas för förverkligande av föreningens syften.
§13 stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas på årsmöte och förslag till stadgeändring bör
upptas i annons om mötet. För förslagets godkännande erfordras understöd av minst 3/4 av
de vid årsmötet närvarande röstberättigade medlemmar.

