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§ 1 Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Finlands Svenska Damkörsförbund, nedan kallat
förbundet, och dess hemort är Helsingfors. Föreningens språk är
svenska.

§ 2 Syfte och verksamhet
Förbundets syfte är att värna om den finlandssvenska
damkörstraditionen, utveckla damkörssången i Svenskfinland och
fungera som de finlandssvenska damkörernas språkrör.
Förbundet förverkligar sitt syfte genom att
- sprida information om förbundets verksamhet
- ordna utbildning för sångare, dirigenter och administrativ
personal
- uppmuntra nya finlandssvenska kompositioner och arrangemang för
damkör
- stöda samarbetet mellan körerna inom förbundet samt med andra
körorganisationer inom och utom landet
- arrangera körresor, förbundskonserter och körevenemang

§ 3 Verksamhetens finansiering
Verksamheten finansieras med medlemsavgifter, understöd, bidrag och
donationer.

§ 4 Medlemmar
Som ordinarie medlemmar i förbundet kan antas finlandssvenska
damkörer som är verksamma i Finland. Enskilda personer kan bli
understödande medlemmar. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen
på ansökan.
Till hedersmedlem kan förbundsdagen på framställning av styrelsen
kalla en person som avsevärt har främjat och stött förbundets
verksamhet.

§ 5 Utträde ur föreningen
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen
anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller
genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i
protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem som verkat emot
föreningens stadgar och syften.

§ 6 Förbundets beslutande organ
Förbundets verkställande organ är styrelsen, som består av en
ordförande och minst sex, högst åtta medlemmar som, om det är
möjligt, representerar olika delar av Svenskfinland. Styrelsen utses
av förbundsdagen och dess mandatperiod är tiden mellan två
förbundsdagar. En styrelsemedlem kan omväljas högst två gånger.
Styrelsen utser inom sig viceordförande och inom eller utom sig
sekreterare och kassör.
Styrelsen tillsätter en eller flera personer eller en musiknämnd som
ansvarar för förbundets musikaliska ledning. Minst en representant
för den musikaliska ledningen kallas till varje styrelsemöte.
Styrelsen kan tillsätta utskott och arbetsgrupper.
Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och
minst hälften av de övriga styrelsemedlemmarna är närvarande.



Sivu: 2(3)

Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i
föreningens möte också möjligt per post eller genom
datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och
under mötet.

§7 Namnteckning
Förbundets namn tecknas av ordföranden ensam eller av
viceordföranden tillsammans med en annan styrelsemedlem.

§8 Räkenskapsår
Förbundets räkenskapsår är ett kalenderår.
Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse
ska överlämnas till verksamhetsgranskarna/revisorerna senast en
månad före årsmötet. Verksamhetsgranskarna/revisorerna ska ge sitt
utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före
årsmötet.

§9 Förbundsdagen
Föreningens beslutande organ är förbundsdagen.
Förbundet håller förbundsdag årligen före utgången av maj månad. En
extra förbundsdag hålls då förbundsdagen eller styrelsen så besluter
eller då minst en tiondedel av föreningens röstberättigade medlemmar
skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende.
Mötet ska hållas inom 30 dagar från den tidpunkt då kravet på mötet
framställts hos styrelsen.
Varje ordinarie medlem har rätt att till förbundsdagen sända en
representant för varje påbörjat 25-tal medlemmar. Varje representant
har en röst. Som mötets beslut gäller den åsikt som understötts med
mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt,
avgör lotten.
Distansdeltagande i förbundsdagen är möjligt om förbundets styrelse
så bestämmer. Möjligheten till distansdeltagande och proceduren för
detta måste nämnas i möteskallelsen.

§10 Kallelse till förbundsdagen
Förbundsdagen sammankallas av styrelsen minst 1 månad i förväg med
en möteskallelse som skickas till varje ordinarie medlem per post
eller e-post. Av kallelsen bör framgå tid, plats och de ärenden som
ska behandlas.
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas av
förbundsdagen, ska ärendet meddelas till styrelsen i så god tid att
ärendet kan tas med i möteskallelsen.

§11 Förbundsdagens föredragningslista
På den ordinarie förbundsdagen behandlas följande ärenden:
1.Mötet öppnas
2.Konstaterande av närvarande samt granskning av fullmakter
3.Val av mötesordförande, viceordförande och sekreterare för
förbundsdagen
4.Val av två protokolljusterare som vid behov fungerar som
rösträknare
5.Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
6.Föredragningslistan för mötet godkänns
7.Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande
presenteras
8.Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av
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ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
9.Val av förbundsordförande
10.Val av styrelsemedlemmar
11.Val av två verksamhetsgranskare/revisorer och en suppleant
12.Besluts om medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår
13.Verksamhetsplanen och budgeten fastställs
14.Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

§12 Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen ska
fattas av förbundsdagen med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet
av de närvarande medlemmarna. I kallelsen till mötet ska dessa
frågor nämnas.
Om föreningen upplöses, ska dess tillgångar användas för att främja
damkörsmusiken på det sätt som sista förbundsdagen besluter. Sedan
beslut om upplösning vunnit laga kraft, skall styrelsen vidta
åtgärder att avregistrera förbundet ur föreningsregistret.


