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Suomen Reumaliitto ry - Reumaförbundet i Finland rf

26.06.2017

Stadgar
(översättning)

§ 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 och föreningens
verksamhetsområde är Finland. I dessa stadgar benämns föreningen förbundet. Förbundet är
finskspråkigt, men använder även svenska i sin verksamhet.
§ 2 Syfte
Reumaförbundet i Finlands syfte är att arbeta för att minska förekomsten av reumatiska sjukdomar
och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, främja befolkningens hälsa och funktionsförmåga,
stärka insjuknades livskompetens, tillhandahålla tjänster av hög kvalitet och arbeta till förmån för
sina medlemsföreningar samt reumatiker och andra personer med sjukdomar i stöd- och
rörelseorganen.
Reumaförbundet i Finland är en rikstäckande folkhälso-, motions-, patient- och
handikapporganisation som fungerar som stöd och samordningsorgan för reumatiker och andra
personer med sjukdomar i stöd- och
rörelseorganen samt bevakar deras samhälleliga intressen och rättigheter.
§ 3 Verksamhetsformer
För att uppfylla sitt syfte ska förbundet
- bistå vid bildandet av medlemsföreningar samt handleda, stödja och följa upp
medlemsföreningarnas verksamhet
- ordna handledning och rådgivning för sjuka, deras närstående, yrkesverksamma och hela
befolkningen
- utveckla nya verksamhetsmodeller för att uppfylla sitt syfte
- ordna informationsmöten och utbildningar samt producera broschyrer och publikationer
- ordna motions- och idrottsverksamhet
- marknadsföra förbundets och föreningarnas verksamhet
- stödja och producera forsknings-, förlags- och utredningsverksamhet som rör reumatiska
sjukdomar och andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen
- skapa och upprätthålla samarbetsrelationer i hemlandet och utomlands
- påverka den allmänna opinionen, beslutsfattare, myndigheter och arbets- och näringslivet genom
att bland annat lägga fram förslag och ställningstaganden
- företräda sina medlemsföreningar i förbindelser med andra rikstäckande organisationer, experter
och
yrkespersonal inom området samt olika myndigheter
- även på annat sätt främja förbundets syfte.
§ 4 Ekonomisk verksamhet
För att finansiera sin verksamhet tar förbundet ut medlemsavgifter samt mottar understöd,
donationer och testamenten. Förbundet kan bedriva sådan ekonomisk verksamhet som har direkt
samband med förverkligandet av förbundets syfte och annan ekonomiskt obetydlig närings- eller
förvärvsverksamhet.
Förbundet kan ordna lotterier och penninginsamlingar då det har erhållit det tillstånd som krävs.
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Förbundet kan äga för sin verksamhet nödvändig fast och lös egendom.
§ 5 Medlemmar
Föreningar med rättskapacitet som engagerar sig i arbetet kring reumatiska sjukdomar och andra
sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och som omfattar förbundets syfte samt förbinder sig att följa
förbundets stadgar och de beslut som fattas av förbundets organ kan upptas som ordinarie
medlemmar i förbundet. Ordinarie medlemmar godkänns av förbundets styrelse.
En ansökan om anslutning och föreningens stadgar ska sändas skriftligen till förbundets styrelse.
Ordinarie medlemmar i förbundet benämns nedan även föreningar.
Föreningarna ska rapportera om sin verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar.
Sådana sammanslutningar och stiftelser med rättskapacitet och sådana privatpersoner som betalar
den av fullmäktiges höstmöte fastställda årliga medlemsavgiften kan ansluta sig som stödjande
medlemmar i förbundet. Stödjande medlemmar godkänns av förbundets styrelse. Stödjande
medlemmar har inte röst-, yttrande- eller närvarorätt på förbundets möten.
Förbundets styrelse kan till hedersordförande och hedersmedlemmar kalla personer som på ett
särskilt
förtjänstfullt sätt har verkat för förbundets syften. Förbundet kan endast ha en hedersordförande åt
gången.
§ 6 Medlemsavgift
Föreningarna ska årligen till förbundet betala den medlemsavgift som fullmäktiges höstmöte har
fastställt och som beräknas utifrån föreningens medlemsantal och den per medlem bestämda
medlemsavgiften. Avgiften ska betalas vid den tidpunkt som styrelsen bestämmer.
En stödjande medlem ska årligen till förbundet betala den medlemsavgift som fullmäktiges
höstmöte har fastställt.
§ 7 Utträde/uteslutning ur förbundet
En medlem kan utträda ur förbundet genom att meddela detta på det sätt som bestäms 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 skriftligen hänskjuta beslutet till fullmäktiges följande möte som har den slutliga
beslutanderätten i ärendet. En medlem som avgår ska betala de medlemsavgifter som förfallit till
betalning.
§ 8 Organ
Förbundets organ är fullmäktige och styrelsen.
Om fullmäktige eller styrelsen så beslutar, kan man delta i fullmäktiges eller styrelsens möten, före
eller under mötet, även genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel i
realtid, eller per post. Möjligheten till och sättet för distansdeltagandet ska nämnas i möteskallelsen.
§ 9 Förbundsval
Förbundsval förrättas som majoritetsval vid den tidpunkt som styrelsen bestämmer, vart tredje år i
oktober-november, vid särskilda omröstningstillfällen, per post, genom datakommunikation eller
med något annat tekniskt hjälpmedel. Styrelsen ska per e-post eller brevledes informera
medlemmarna om förbundsvalet senast fyrtiofem (45) dygn före omröstningen.
Rösträtt har en sådan förening som har betalat sin medlemsavgift för innevarande år senast på den
förfallodag som styrelsen har bestämt.
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På förbundsvalet väljs för nästa mandatperiod som omfattar tre på förbundsvalet följande kalenderår
1. ordförande och vice ordförande för fullmäktige
2. ledamöter och ersättare för fullmäktige i enlighet med den områdesindelning som förbundets
fullmäktige bestämmer.
Anvisningar om kandidatuppställningen och omröstningen ges i en särskild valordning som
fastställs på fullmäktiges vårmöte och som tillställs medlemsföreningarna. I valordningen ska
rikstäckande, ungas och enligt sina stadgar svenskspråkiga föreningar beaktas.

§ 10 Fullmäktige
Fullmäktige har den högsta beslutanderätten i förbundets angelägenheter.
Till fullmäktige hör på förbundsvalet vald ordförande, vice ordförande, 24 ordinarie ledamöter och
deras personliga ersättare. En person kan väljas till fullmäktigeledamot för högst tre treårsperioder i
följd.
Fullmäktiges ordinarie möten är vårmötet och höstmötet samt det möte som hålls i januari det
kalenderår som följer efter förbundsvalet. Vårmötet hålls varje år i april-maj och höstmötet varje år
i oktober-november.
Extra möten hålls om fullmäktige så beslutar eller om styrelsen finner det nödvändigt eller om
minst hälften av fullmäktiges ordinarie ledamöter skriftligen begär det av styrelsen för behandling
av ett angivet ärende eller om minst en tiondedel (1/10) av de röstberättigade medlemsföreningarna
kräver det.
Kallelse till fullmäktiges ordinarie möte ska av styrelsen sändas per e-post eller brevledes till
fullmäktiges ordinarie ledamöter senast fyrtiofem (45) dygn före mötet samt till extra möte och till
det möte som ska hållas i januari det kalenderår som följer efter förbundsvalet senast sju (7) dygn
före mötet. Föreningarna ska informeras om mötet inom samma tid.
Fullmäktige är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de ordinarie
ledamöterna eller ersättarna är närvarande.
Fullmäktigeledamöter samt förbundets medlemmar och styrelse har rätt att väcka motioner på
fullmäktigemötet. Motionerna ska inlämnas skriftligen till 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.
På fullmäktigemöten har styrelseledamöter, förbundets revisor och förbundets anställda yttrandeoch
närvarorätt, men inte rösträtt.
§ 11 Fullmäktiges uppgifter
Till fullmäktiges uppgifter hör framför allt att
1. behandla för förbundets verksamhet principiellt viktiga ärenden
2. ändra stadgarna
3. besluta om köp, försäljning och inteckning av fast egendom
4. besluta om en övre gräns för styrelsens fullmakter att uppta lån
5. besluta om omröstnings- och valordningen
6. för styrelsen välja ordförande, som benämns förbundets ordförande, vice ordförande, ledamöter
och ersättare som inte kan vara ordförande, ledamöter eller ersättare i fullmäktige
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7. vid behov i stället för förbundets ordförande eller vice ordförande som har avgått, avsatts eller
avlidit välja en annan person för återstoden av mandatperioden
8. bestämma förbundets områdesindelning
9. besluta om huruvida ordförande, vice ordförande, en ledamot eller en ersättare i styrelsen ska
avsättas
10. besluta om val av eller entledigande av en revisionssammanslutning
11. besluta om upplösning av en förening.
§ 12 Ärenden som ska behandlas på fullmäktigemöten
På fullmäktiges höstmöte behandlas följande ärenden:
1. val av sekreterare, protokolljusterare och övriga funktionärer samt nödvändiga kommittéer för
mötet
2. fastställande av storleken på förbundets medlemsavgifter för följande kalenderår
3. godkännande av förbundets verksamhetsplan för följande kalenderår
4. beslut om mötesarvoden och reseersättningar till förbundets styrelses ordförande och vice
ordförande samt till ledamöter i fullmäktige, styrelsen och kommittéer
5. beslut om arvoden som ska betalas till revisorn
6. godkännande av förbundets budget för följande kalenderår
7. val av en CGR-revisionssammanslutning till revisor. Sammanslutningen utser en CGR-revisor till
huvudansvarig revisor.
8. beslut om övriga ärenden som har förelagts mötet i stadgeenlig ordning.
På fullmäktiges vårmöte behandlas följande ärenden:
1. val av sekreterare, protokolljusterare och övriga funktionärer samt kommittéer för mötet
2. behandling av förbundets verksamhetsberättelse för föregående kalenderår
3. behandling av förbundets bokslut och revisorns utlåtande för föregående kalenderår och beslut
om fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga
redovisningsskyldiga
4. beslut om övriga ärenden som har förelagts mötet i stadgeenlig ordning.
På det möte som hålls i januari det kalenderår som följer efter förbundsvalet väljs ordförande, vice
ordförande, ordinarie ledamöter och ersättare till styrelsen för en mandatperiod som omfattar tre på
förbundsvalet följande kalenderår och fattas beslut om övriga ärenden som förelagts mötet i
stadgeenlig ordning.
§ 13 Styrelsen
Förbundets angelägenheter handhas av styrelsen som är förbundets lagstadgade företrädare.
Styrelsen består av ordförande, som även benämns förbundets ordförande, vice ordförande samt sex
(6) andra ordinarie ledamöter och tre (3) ersättare, vars kallelseordning ska bestämmas.
En person kan bli vald till styrelseledamot för högst tre treårsperioder i följd.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, om han eller hon har förhinder eller jäv,
av vice ordförande.
Styrelsen är beslutför när ordförande eller vice ordförande samt minst tre (3) ledamöter är
närvarande.
Styrelsen kan tillsätta sådana sektioner, kommittéer och arbetsgrupper som den anser vara
nödvändiga.
Styrelsen kan besluta om inrättande av fonder och deras stadgar.
Ärenden som ska behandlas av styrelsen föredras av verkställande direktören eller en av styrelsen
utsedd tjänsteman.
Styrelsen anställer och avskedar förbundets ledande tjänstemän, såvida inget annat bestäms i det
direktiv som styrelsen har fastställt.
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§ 14 Förbundets namntecknare
Förbundets namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande och de av förbundets
tjänstemän som
styrelsen bestämmer, alltid två tillsammans.
§ 15 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 över sin revision inom fjorton (14) dygn för föreläggande vid fullmäktiges vårmöte.
§ 16 Stadgeändringar
Om ändringar i dessa stadgar beslutar fullmäktige förutsatt att ändringsförslaget understöds av
minst hälften (1/2) av de röster som avges vid omröstning.
§ 17 Upplösning av förbundet
Beslut om upplösning av förbundet ska fattas på två på varandra följande fullmäktigemöten så att
det andra mötet hålls tidigast fyrtiofem (45) dygn efter det första mötet.
Beslutet om upplösning av förbundet godkänns endast om beslutet på bägge möten har understötts
av minst tre fjärdedelar (3/4) av de röster som har avgivits vid omröstningen.
Om förbundet upplöser sig, används förbundets återstående tillgångar till att fullfölja dess syfte på
det sätt som fullmäktiges sista möte beslutar. Om förbundet blir upplöst, används förbundets
tillgångar till samma ändamål.

Vid eventuella avvikelser mellan de ursprungliga finska stadgarna och denna översättning ska de
finska stadgarna äga företräde.

