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§ 1 Namn och hemort.
Föreningens namn år Krigsveteranerna på Åland rf och dess hemort Mariehamn. Föreningens språk är svenska.
Syfte och verksamhetsformer
§ 2 Syfte
Föreningens syfte är att som lokal medlemsförening i Finlands Krigsveteranförbund rf:s (nedan benämnd förbundet} Södra Finlands
Krigsveterandistrikt rf. (distriktet} på Åland övervaka och främja samhälleliga intressen vad gäller veteranerna från Finlands krig 1939-1945,
att speciellt verka för utvecklandet av veteranernas och deras anhörigas utkomstskydd och socialvård, en förbättring av
boendeförhållanden och för främjandet av rehabiliteringen, verka för bevarandet och upprätthållandet av veterantraditionerna samt för att
andan av samhörighet och fosterländskhet skall fortleva bland veteranerna. Med krigsveteran avses i stadgarna person som inkallad till
tjänstgöring, förordnad därtill eller frivilligt deltagit i det krig Finland utkämpade under åren 1939-1945.
§ 3 Verksamhetsformer
För att fullfölja sitt syfte skall föreningen inom sitt verksamhetsområde 1 följa med sina medlemmars och allmänt taget krigsveteranernas
levnadsförhållanden samt ta initiativ och vidta åtgärder för att trygga och utveckla krigsveteranernas levnadsvillkor samt i detta hänseende
fästa särskild uppmärksamhet vid att
2 främja krigsveteranernas utkomstskydd;
3 främja krigsveteranernas rehabilitering och motionsgymnastik samt hälsovård;
4 främja krigsveteranernas boendeförhållanden och tillgången till hemtjänster;
5 främja av nöden påkallade betalningslättnader, stödåtgärder och andra specialförmåner, avsedda för krigsveteraner;
6 främja den andliga verksamheten;
7 sträva till att få medborgarna samt samfund och stiftelser att ge sitt stöd åt vården av krigsveteranerna och veteranorganisationernas
verksamhet;
8 idka rådgivnings- och informationsverksamhet;
9 samt att samarbeta med offentliga och privata samfund som omfattar föreningens syften samt stiftelser och myndigheter.
Föreningen deltar inte i partipolitisk eller militär verksamhet.
Föreningen kan motta understöd, donationer och testamenten, ordna lotterier, penninginsamlingar samt fester av olika slag, idka
medlemservice och förlagsverksamhet samt försäljningsverksamhet av minnessaker, grunda fonder och stiftelser, samt delta i verksamhet
som idkas av föreningar och stiftelser som främjar föreningens syften.
Medlemskap
§ 4 Medlemmarna
Föreningens medlemmar är ordinarie medlemmar, understödande medlemmar och hedersmedlemmar. Styrelsen kan som ordinarie
medlem godkänna krigsveteran, som omfattar föreningens syften. Styrelsen kan som understödande medlem godkänna rättsliga
sammanslutningar och stiftelser samt enskilda personer som önskar stöda föreningens verksamhet och omfattar dess syften.
Föreningsmöte kan på förslag av styrelsen kalla till hedersmedlem person som verkat särskilt förtjänstfullt för föreningens syften. Person
som länge fungerat som föreningens ordförande kan mötet kalla till hedersordförande. Hedersordförande och hedersmedlem är befriade
från medlemsavgift, men är i övrigt jämställda med övriga medlemmar.
§ 5 Avgång från föreningen
Medlem kan avgå från föreningen efter att ha meddelat styrelsen därom tre månader tidigare på i föreningslagen stadgat sätt. Den
avgående medlemmen bör före medlemskapet upphör erlägga de avgifter som förfallit till betalning samt de avgifter, som han separat för
viss tid förbundit sig att betala.
§ 6 Uteslutning ur föreningen
Styrelsen kan utesluta medlem om vederbörande
1) underlåtit att uppfylla de förpliktelser, som han förbundit sig till då han anslutit sig
2) genom sitt verkande i föreningen eller utanför densamma i avsevärd grad skadat föreningen, eller
3) inte längre uppfyller de i lagen eller i föreningens stadgar nämnda villkoren för medlemskap.
§ 7 Medlemsförpliktelserna
Ordinarie medlem bör per kalenderår på mom av styrelsen fastställd tidpunkt erlägga den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.
Understödande medlem bör mom av styrelsen fastställd tidpunkt till föreningen erlägga den av styrelsen fastställda understödsavgiften,
som kan erläggas antingen årligen eller som en engångssumma. Efter motiverad framställning till styrelsen kan medlem, på grund av
ekonomiska orsaker, befrias från medlemsavgift för en viss tid.
Föreningens möten
§ 8 Möten och möteskallelsen
Föreningen har årligen två ordinarie möten. Vårmötet hålles före utgången av mars månad och höstmötet i oktober eller november. Extra
ordinarie möte hålles om styrelsen anser det påkallat eller på anhållan av distriktets eller förbundets styrelse eller då minst en tiondel av
föreningens röstberättigade medlemmar så skriftligt kräver av styrelsen för behandling av särskilt angivet ärende. Styrelsen fastslår
tidpunkt och plats för föreningens möten. Kallelse till ordinarie möte bör tillställas medlemmarna minst två veckor före mötet antingen per
brev eller genom annonsering i distriktets språkrör eller i en allmänt på Åland utbredd tidning. Kallelse till extra ordinarie möte bör tillställas
medlemmarna på samma sätt mom tre veckor räknat från när anhållan eller kravet tillställts styrelsen.

§ 9 Mötesdeltagarna
Vid mötet kan beslutsrätt utövas av ordinarie medlem och stödande medlem, som erlagt sin medlemsavgift för föregående kalenderår samt
av hedersmedlem och av hedersordförande, likaså av ordinarie medlem som av styrelsen befriats från skyldighet att erlägga
medlemsavgift. Varje röstberättigad har en röst. Röstningen är öppen om inte sluten omröstning krävts och understötts. Då rösterna faller
jämnt avgör ordförandens röst, vid val dock lotten.
§ 10 Vårmötet
Vid vårmötet
föredras
1. styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår;
2. föreningens bokslut för föregående verksamhetsår;
3. revisorernas utlåtande över bokslutet och förvaltningen samt styrelsens eventuella redogörelse i anledning härav.
besluts om
4. fastställande av bokslutet
5. beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga redovisningsskyldiga;
samt behandlas
6. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
§ 11 Höstmötet
Vid höstmötet
besluts om
1 styrelsens förslag till föreningens verksamhetsplan för följande verksamhetsår;
2. styrelsens förslag till budget för följande verksamhetsår;
3. medlemsavgiftens storlek;
4. antal styrelsemedlemmar för följande verksamhetsår;
5. styrelsemedlemmarnas mötesarvoden, reseersättningar och dagtraktamenten;
6. revisorernas arvoden;
väljs
7. ordförande och viceordförande för styrelsen;
8. styrelsemedlemmarna i stället för dem som är i tur att avgå;
9. två ordinarie revisorer jämte två ersättare;
10. vid behov de i förbundets och ditriktets stadgar föreskrivna representanterna till förbunds- respektive distriktsmöten samt föreningens
kandidat jämte personlig suppleant till distriktets styrelse, samt behandlas
11. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
§ 12 Medlemsmotion
För att vid ordinarie möte kunna ta upp till behandling i punkt 6 i vårmötets saklista och i punkt 11 i höstmötets saklista nämnt ärende, bör
medlemmen tillställa styrelsen en skriftlig anhållan därom, för vårmötets vidkommande senast i februari och för höstmötets vidkommande
senast i september.
§ 13 Styrelsen
Styrelsens uppgift är att leda föreningens verksamhet enligt lagen, stadgarna samt förbundets, distriktets och föreningens beslut, sköta
föreningens angelägenheter, egendom och ekonomi samt representera föreningen.
Till styrelsen hör den av årsmötet för ett år i sänder valda ordföranden samt viceordföranden, och minst fyra och högst tolv andra
medlemmar som årsmötet väljer för två år i sänder. Hälften av medlemmarna står årligen i tur att avgå.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller viceordföranden. Styrelsen är beslutför när ordföranden eller viceordföranden och
minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.
Styrelsen kan som stöd för sitt arbete tillsätta arbetsutskott för bestämda uppgifter.
Styrelsen väljer nödiga funktionärer, såsom sekreterare och ekonom.
§ 14 Namntecknarna
Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden eller av styrelsen härtill förordnad funktionär, envar ensam.
§ 15 Redovisningen
Föreningens redovisningsperiod är ett kalenderår. Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall senast i januari överlämnas till revisorerna.
Dessa bör avge sitt utlåtande över bokslutet och förvaltningen senast i februari.
§ 16 Ändring av stadgarna
Ändring av dessa stadgar kan göras vid föreningsmöte. Ändringen kräver över två tredjedelar av de avgivna rösterna.
§ 17 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen bör fattas vid två föreningsmöten med minst en månads mellanrum. För upplösningen krävs vid båda
mötena minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.
Vid en upplösning av föreningen överlåts dess egendom till Svenska Krigsveteraners Stödstiftelse eller till registrerad förening, eller ett
allmännyttigt ändamål som står föreningens verksamhet nära, på sätt varom det sista föreningsmötet beslutar.
§ 18 Lagens bestämmelser
De punkter i dessa stadgar, som inte preciserats, följer föreningslagens bestämmelser.
Gå tillbaka för att se innehållet av din varukorg
Skapa en ny varukorg
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