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Suomen Reumaliitto ry - Reumaförbundet i Finland rf:s stadgar 
 
i förväg granskats hos PRS 18.6.2012 
Godkänt av representantmöte den 12.11.2011, 9§ 
 
1 § 
Namn och hemort 

 
Föreningens namn på finska är Suomen Reumaliitto ry och på svenska Reumaförbundet i Finland 
rf. I internationella sammanhang kan det inofficiella engelskspråkiga namnet The Finnish 
Rheumatism Association användas. Föreningens hemort är Helsingfors. Föreningens 
verksamhetsområde är Finland. Föreningen benämns förbundet i dessa stadgar. Förbundet är 
finskspråkigt, men använder även svenska i sin verksamhet. 
 
2 § 
Syfte  
 
Förbundets syfte är att i egenskap av centralorganisation för sina medlemsföreningar arbeta för att 
bekämpa reumatiska sjukdomar och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.  
 
Förbundet ska 
- arbeta för att förebygga reumatiska sjukdomar och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen 

och för att främja hälsa 
- främja och utveckla den sociala tryggheten, vården, rehabiliteringen, annan service samt 

levnadsvillkoren för reumatiker och andra personer med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen 
- utveckla motions- och idrottsaktiviteter samt fysisk fostran för att förebygga reumatiska 

sjukdomar och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och för att upprätthålla och förhöja 
konditionen hos reumatiker och andra personer med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen 

- utgöra ett stöd och ett kontaktorgan för reumatiker och andra personer med sjukdomar i stöd- och 
rörelseorganen samt bevaka deras intressen och rättigheter i samhället 

- sträva efter att få så vida medborgarkretsar som möjligt att engagera sig i arbetet med att 
motarbeta reumatiska sjukdomar och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, samt  

- främja förutsättningarna för självständig verksamhet samt arbete och medverkan på lika villkor 
för reumatiker och andra personer med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. 

 
Förbundet är en folkhälso-, handikapp-, motions- och patientorganisation. 

 
3 § 
Verksamhetsformer 
 
För att uppnå sitt syfte ska förbundet  
 
- bistå vid bildandet av medlemsföreningar samt handleda, stödja och följa upp deras verksamhet 
- ordna informationsmöten och kurser samt bedriva publikationsverksamhet 
- organisera motions- och idrottsverksamhet 
- stödja och bedriva forskningsverksamhet, försöksverksamhet och utredningsarbete i anslutning 

till reumatiska sjukdomar och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen 
- initiera, upprätthålla och utveckla serviceformer som är betydelsefulla för reumatiker och andra 

personer med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen vad avser rehabilitering, motion, miljö och 
välbefinnande 
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- upprätthålla samarbetskontakter med andra sammanslutningar och stiftelser i hemlandet och 
utlandet, samt  

- representera sina medlemsföreningar i relationer till riksomfattande organisationer, experter och 
yrkesverksamma inom området samt olika myndigheter. 

 
4 § 
Ekonomisk verksamhet 
  
För att finansiera sin verksamhet kan förbundet utöver medlemsavgifter från sina medlemmar motta 
understöd, donationer och testamenten. 
 
Förbundet kan med behörigt tillstånd anordna lotterier och penninginsamlingar. 
 
Förbundet kan utöva till sin verksamhet anknuten förlagsverksamhet, anordna utbildningar och 
kurser samt rehabiliterings-, vård- och rekreationstjänster.  
 

Förbundet kan äga för sin investerings- och övriga verksamhet nödvändig fast och lös egendom samt 
aktier. 
 
5 § 
Medlemmar 
 
Som ordinarie medlemmar i förbundet kan upptas föreningar med rättsförmåga som engagerar sig i 
arbetet kring reumatiska sjukdomar och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och som omfattar 
förbundets syften samt förbinder sig att följa dess stadgar och de beslut som fattas av förbundets organ. 
Beslut om godkännande av ordinarie medlemmar fattas av förbundets styrelse. 
 
En skriftlig medlemsansökan samt föreningens stadgar ska sändas till förbundets styrelse. 
 
Ordinarie medlemmar i förbundet benämns i fortsättningen även föreningar. 
 
Som stödjande medlemmar i förbundet kan sådana sammanslutningar och stiftelser med 
rättsförmåga samt privatpersoner ansluta sig som önskar stödja och främja förbundets verksamhet 
och som betalar den av fullmäktiges höstmöte fastställda medlemsavgiften. Stödjande medlemmar 
godkänns av förbundets styrelse.  
 
Förbundets styrelse kan till hedersordförande och hedersmedlemmar kalla personer som särskilt 
förtjänstfullt har tjänat förbundets syften. Förbundet kan endast ha en hedersordförande åt gången. 
 
6 § 
Medlemsavgift 
 
Föreningar och stödjande medlemmar ska årligen till förbundet betala den medlemsavgift som 
förbundets fullmäktiges höstmöte har fastställt.  
 
Medlemsavgiften fastställs enligt det medlemsantal som föreningen hade den sista dagen under 
föregående kalenderår. Avgiften betalas vid tidpunkt som styrelsen bestämmer.  
 
Medlemsavgiften för stödjande medlemmar kan vara olika stor för sammanslutningar och 
privatpersoner. 
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Föreningar ska till styrelsen årligen sända en redogörelse för sin verksamhet under det föregående 
året samt tillställa styrelsen sådana statistiska och andra uppgifter som styrelsen vid respektive 
tillfälle ber att få av föreningarna. 
 
7 § 
Utträde ur förbundet 
 
En medlem kan utträda ur förbundet genom att anmäla om detta på sätt som överensstämmer med 
bestämmelserna i föreningslagen. Styrelsen kan utesluta en medlem ur förbundet på de grunder som 
nämns i 14 § i föreningslagen. En utesluten medlem kan inom trettio (30) dagar efter delfåendet av 
styrelsens beslut skriftligt anföra besvär över beslutet hos fullmäktige som har den slutliga 
beslutanderätten i ärendet och ska behandla ärendet på sitt följande möte. 
 
En avgående medlem ska betala de medlemsavgifter som förfallit till betalning. 
 
8 § 
Organ 
 
Förbundets organ är representantmötet, fullmäktige och styrelsen. 
 
Då fullmäktige eller styrelsen så beslutar är deltagande i fullmäktiges och styrelsens möten också 
möjligt per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel under eller 
före mötet.  
 
9 § 
Representantmötet 
 
Det ordinarie representantmötet, som sammanträder vart tredje år under november-december på en av 
styrelsen anvisad plats och vid en tidpunkt som styrelsen närmare bestämmer, har beslutanderätt i 
förbundets angelägenheter. 
 
Ett extra representantmöte ska hållas då representantmötet så beslutar eller om fullmäktige eller 
styrelsen anser detta nödvändigt eller om minst en tredjedel (1/3) av de ordinarie medlemmarna till 
styrelsen framställer ett skriftligt krav på detta för behandling av ett angivet ärende. 
 
En kallelse till representantmötet ska av styrelsen sändas per e-post eller skriftligen till 
medlemmarna senaste sextio (60) dygn före mötet. Av möteskallelsen ska framgå hur många 
representanter varje förening är berättigad att sända till representantmötet. 
 
Varje förening har rätt att till representantmötet sända en (1) röstberättigad representant för varje 
påbörjat antal av åttahundra (800) medlemmar, dock högst tre (3) representanter. 
 

Representationen bestäms enligt det medlemsantal för vilket medlemsavgift enligt 6 § har betalats 
för innevarande kalenderår. 
 
Vid representantmötet kan en befullmäktigad representant för en annan förening med fullmakt föra 
föreningens talan eller utöva föreningens rösträtt. Representanten kan ge fullmakt till en annan 
representant för sin egen förening eller till en representant för en annan förening. 
 
Varje representant har en (1) röst vid representantmötet. Dessutom kan en representant avlägga en 
(1) röst för varje fullmakt som han eller hon har fått. 
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Hedersordförande, hedersmedlemmar, stödjande medlemmar, ordinarie och ersättande medlemmar i 
fullmäktige och styrelsen samt förbundets anställda har yttranderätt under representantmötet, men 
motions- och rösträtt endast om de under representantmötet deltar som representanter för en 
medlemsförening. 
 
Berättigade att framföra motioner till representantmötet är förbundets ordinarie medlemmar, 
fullmäktige och styrelsen. Motioner till representantmötet bör inlämnas skriftligen till styrelsen 
senast fyrtiofem (45) dygn före mötet. 
 
Styrelsen bör per e-post eller brevledes sända mötets föredragningslista jämte motioner och 
utlåtanden till föreningarna senast fjorton (14) dygn före mötet. 
 
Vid representantmötet är omröstningen öppen, såvida inte sluten omröstning yrkas vid val eller om i 
andra ärenden minst en femtedel (1/5) av de vid mötet närvarande röstberättigade representanterna 
kräver sluten omröstning. Vid representantmötet avgör i sakfrågor den åsikt som omfattats av över 
hälften av de avgivna rösterna, såvida inte dessa stadgar eller tvingande bestämmelser i föreningslagen 
annat föranleder. Vid val väljs de som fått flest röster; vid val av endast en person krävs dock minst 
hälften av de avgivna rösterna för att vederbörande ska väljas. Vid en jämn fördelning av rösterna avgör 
mötesordförandens röst, vid val avgör dock lotten. 
 
Förbundet betalar ersättning för resekostnader till föreningens röstberättigade representanter. 
 
10 § 
Ordinarie representantmöte 
 
Vid ordinarie representantmöte behandlas följande ärenden: 
 
a) val av en eller flera mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare och andra 

mötesfunktionärer samt utskott som anses nödvändiga 
b)  behandling av styrelsens redogörelse för förbundets verksamhet och ekonomi under den gångna 

treårsperioden samt styrelsens prognoser för nästa treårsperiod 

c) för nästa verksamhetsperiod, som omfattar de tre år som följer på representantmötet, förrättas 
val av 
1.  en ordförande samt en första och en andra vice ordförande för fullmäktige 
2.  fullmäktiges övriga ordinarie ledamöter och ersättare 
3. en ordförande samt en första och en vice ordförande för förbundets styrelse, vilka benämns 

förbundets ordförande och vice ordförande 
d) beslut i övriga ärenden som förelagts mötet i stadgeenlig ordning. 
 
11 § 
Fullmäktige 
 
Under tiden mellan representantmötena har fullmäktige beslutanderätt i förbundets angelägenheter, 
utom i ärenden i vilka representantmötet med stöd av dessa stadgar har beslutanderätt eller i vilka 
representantmötet har fattat beslut eller i ärenden som är aktuella på representantmötet. 
 

Fullmäktige består av ordförande, första och andra vice ordförande samt tjugofyra (24) övriga 
ordinarie ledamöter och åtta (8) ersättare, vars kallelseordning ska bestämmas. 
 



5 (7) 
 

Fullmäktige ska med undantag av ordförande och vice ordförande utses från de föreningar som 
verkar i olika delar av landet så att från de föreningar som verkar i ettvart landskap som avses i lagen 
om landskapsindelning (1159/1997) utses en ordinarie ledamot till fullmäktige och utöver detta en 
ordinarie ledamot från de föreningar som enligt sina stadgar är svenskspråkiga och en ordinarie ledamot 
från de föreningar som verkar inom huvudstadsregionen. Övriga ledamöter utses på representantmötet 
oberoende av regionala och andra begränsningar.  
 
Fullmäktiges ordinarie möten är vårmötet och höstmötet samt mötet i januari det kalenderår som följer 
på representantmötet. Vårmötet hålls varje år under april-maj och höstmötet under oktober-november. 
Extra möten hålls om fullmäktige så beslutar eller styrelsen finner det nödvändigt, eller om minst en 
tiondedel (1/10) av fullmäktiges ordinarie ledamöter skriftligt anhåller om detta av styrelsen för 
behandling av ett angivet ärende.  
 
Kallelse till fullmäktiges ordinarie möte ska av styrelsen sändas per e-post eller brevledes till de 
ordinarie fullmäktigeledamöterna senast fyrtiofem (45) dygn samt till extra möte och till det möte som 
ska hållas i januari det kalenderår som följer på representantmötet senast sju (7) dygn före mötet. 
Föreningarna ska informeras om mötet inom samma tid.  
 
Fullmäktige är beslutför då ordföranden eller någondera av vice ordförandena och minst femton 
(15) övriga ordinarie ledamöter eller ersättare är närvarande vid mötet. I beslutsfattandet tillämpas 
bestämmelserna i 9 § 8 moment i dessa stadgar. 
 
Fullmäktigeledamöter samt förbundets medlemmar och styrelse har rätt att inlämna motioner till 
fullmäktigemötet. Motionerna ska inlämnas och tillställas styrelsen så att de är styrelsen till handa 
senast trettio (30) dygn före mötet. Styrelsen ska tillställa fullmäktiges ordinarie ledamöter mötets 
föredragningslista jämte motioner och utlåtanden senast sju (7) dygn före mötet.  
 
Vid fullmäktigemöten har styrelseledamöter, förbundets revisor och förbundets anställda yttrande- 
och motionsrätt, men inte rösträtt.  
 
12 § 
Fullmäktiges uppgifter 
 
Till fullmäktiges uppgifter hör framför allt att: 
 
1.  behandla ärenden som är principiellt viktiga för förbundet 
2. besluta om köp, försäljning och inteckning av fast egendom 
3.  besluta om en övre gräns för styrelsens fullmakter för upplåning 
4. välja ledamöter till förbundets styrelse och ersättare till dem 
5.  vid behov i stället för förbundets ordförande eller vice ordförande som har avgått eller avlidit utse  

en annan person för den resterande verksamhetsperioden. 
 
13 § 
Ärenden som ska behandlas vid fullmäktigemöten 
 
Under fullmäktiges höstmöte behandlas följande ärenden: 
 
1.  val av mötessekreterare, protokolljusterare och andra funktionärer samt nödvändiga utskott 
2. fastställande av storleken på förbundets medlemsavgifter för följande kalenderår 
3.  godkännande av förbundets verksamhetsplan för följande kalenderår  
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4. beslut om mötesarvoden och reseersättningar till förbundets ordförande och vice ordförande samt 
till ledamöter i fullmäktige, styrelsen och utskotten 

5. beslut om reseersättningar till representantmötets representanter 
6. beslut om arvoden som ska betalas till revisorn 
7. godkännande av förbundets budget för följande kalenderår 
8. val av en (1) ordinarie och en (1) revisorssuppleant, vilka bör vara av Centralhandelskammaren 

godkända revisorer för granskning av följande kalenderårs bokslut, bokföring och förvaltning 
samt 

9.  beslut om övriga ärenden som har förelagts mötet i stadgeenlig ordning. 
 
 
Under fullmäktiges vårmöte behandlas följande ärenden: 
 
1. val av mötessekreterare, protokolljusterare och andra funktionärer samt nödvändiga utskott 
2. behandling av förbundets verksamhetsberättelse för föregående kalenderår 
3.  behandling av förbundets bokslut och revisionsberättelse för föregående kalenderår och beslut 

om fastställande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga 
redovisningsskyldiga 

4. beslut om övriga ärenden som har förelagts mötet i stadgeenlig ordning. 
 
Vid det möte som hålls i januari det kalenderår som följer på representantmötet utses ordinarie 
ledamöter och ersättare till förbundets styrelse för följande verksamhetsperiod som omfattar tre 
kalenderår och fattas beslut om övriga ärenden som förelagts mötet i stadgeenlig ordning.  
 
14 §  
Styrelsen 
 
Förbundets angelägenheter handhas av styrelsen som företräder förbundet.  
 
Styrelsen består av förbundets ordförande, första och andra vice ordförande samt sex (6) andra 
ordinarie ledamöter och tre (3) ersättare, vars kallelseordning ska bestämmas. 
 
En person kan bli utsedd till styrelseledamot för högst tre på varandra följande treårsperioder.  
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om han eller hon har förhinder eller jäv, 
av första vice ordförande eller, om han eller hon också har förhinder eller jäv, av andra vice 
ordförande. 
 
Styrelsen är beslutför när ordförande eller en vice ordförande samt minst fyra (4) ledamöter är 
närvarande. 
 
I beslutsfattandet tillämpas bestämmelserna i 9 § 8 moment i dessa stadgar. 
 
Styrelsen kan tillsätta underlydande direktioner, sektioner och kommittéer som den finner 
nödvändiga och för vilka den vid behov fastställer direktiv. 
 
Styrelsen kan besluta om bildandet av fonder och deras stadgar. 
  
Ärenden som ska behandlas av styrelsen föredras av en av förbundets styrelse utsedd tjänsteman. 
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Styrelsen anställer och avskedar förbundets ledande tjänstemän, såvida inget annat föreskrivs i det 
handlingsprogram som styrelsen har fastställt. 
 
15 § 
Tecknande av förbundets namn 
 
Förbundets namn tecknas av styrelsens ordförande, bägge vice ordförandena och de tjänstemän som 
förbundet bestämmer, alltid två tillsammans. 
 
16 § 
Räkenskapsperiod och revision 
 
Förbundets räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår. Handlingar som gäller bokslut och ekonomi i 
övrigt ska före utgången av mars följande år överlämnas till revisorn, som ska ge styrelsen ett 
utlåtande inom loppet av fjorton (14) dygn för föreläggande vid fullmäktiges vårmöte. 
 
17 § 
Stadgeändringar 
 
Ändringar i dessa stadgar kan göras av förbundets representantmöte förutsatt att ändringsförslaget 
omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de röster som avges vid omröstning. 
 
18 § 
Upplösning av förbundet 
 
Beslut om upplösning av förbundet ska fattas vid två på varandra följande representantmöten mellan 
vilka minst fyrtiofem (45) dygn ska förflyta. Beslutet om upplösning av förbundet godkänns endast om 
beslutet vid de bägge mötena har omfattats av minst tre fjärdedelar (3/4) av de röster som avgivits vid 
omröstning. 
 
Om beslut om upplösning av förbundet fattas, överlåts förbundets medel till det syfte som 
representantmötet bestämmer. 
 
 


