
Stadgar för Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 

1§.    Föreningens uppgift är att: 

• Vårda och bevara minnet av de svenska frivilliginsatserna i Finlands krig 
under åren 1939-1944. 

• Vidmakthålla kamratskapet och sammanhållningen mellan 
medlemmarna och särskilt våra veteraner. 

• Vårda minnet av de stupade. 

• Hålla kontakt med finska veteranorganisationer. 

2§.    Medlemmar i föreningen är de som 25 mars år 2000 är medlemmar, eller 
stödjande medlemmar, i Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga. Rekrytering av nya 
medlemmar till föreningen sker genom att medlem föreslår ny medlem till 
styrelsen. Styrelsen fattar slutligt beslut om inträde. Hedersledamöter och 
hedersmedlemmar kan utses av föreningsmötet på förslag av styrelsen. 

§3.    Medlem, som genom vandel vanärar Föreningen eller motarbetar dess syften, 
kan av styrelsen efter enhälligt beslut uteslutas ur Föreningen. 

§4.    Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en 
ordförande, högst 6 ledamöter och högs 2 suppleanter, vilka väljs av årsmötet för 
ett år i sänder. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare, och övriga 
funktionärer. Styrelsen äger bevilja arvoden åt funktionärerna samt bestämma 
rese-och traktamentsersättning för styrelsemedlemmar samt medlemmar bosatta i 
landsorten för deltagande i föreningsmöte. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.   
Föreningen tecknas av ordföranden eller vice ordföranden tillsammans med 
skattmästaren. 

§5.   Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, då han anser att 
Föreningens angelägenheter det kräver eller då minst 3 ledamöter så begär. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 ledamöter (suppleanter) är närvarande. 
Beslut fattas med enkel röstövervikt med undantag för ärenden som nämns i §3. Vid 
lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

Kallelse jämte föredragningslista utsänds till styrelseledamöter och suppleanter 
minst 8 dagar före sammanträde. 

§6.   Föreningens arbets-och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Till att 
granska Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses årligen 2 revisorer 
jämte 2 suppleanter. Räkenskaperna och övriga handlingar skall vara överlämnade 



till revisorerna senast 1 februari och revisionsberättelsen skall föreligga färdig 
senast 1 vecka före årsmötet. 

§7.   Årsmötet hålls årligen före 1 maj. Extra föreningsmöte utlyses då styrelsen så 
beslutar eller då minst 10% av de medlemmar, som fullgjort sina skyldigheter mot 
Föreningen, så påyrkar. 

Medlem äger vid årsmötet eller extra föreningsmöte en röst under förutsättning att 
han vid dessa tillfällen har fullgjort sina skyldigheter gentemot Föreningen. Beslut 
fattas med enkel röstövervikt, så vitt stadgarna ej bestämt annorlunda. Vid lika 
röstetal äger föreningsordföranden utslagsröst, utom vid val där lotten avgör. 
Röstning med fullmakt får ske, dock må ej någon utöva rösträtt med utnyttjandet 
av fler fullmakter än två. För att en medlem skall kunna företrädas av fullmakt 
skall han/hon ha fullgjort sina skyldigheter gentemot Föreningen. Har ej så skett 
godkännes ej fullmakten. 

§8.   En årlig avgift, vars storlek bestäms av årsmötet, erläggs av varje medlem. 
Hedersledamot och hedersmedlemmar avlägger ingen årsavgift. 

§9.   Årsmötet äger rum på tid och plats, som bestäms av styrelsen. Skriftlig 
kallelse skall utsändas till samtliga medlemmar senast 2 veckor före årsmötet. 
Sådan kallelse kan ske genom Föreningens tidning (eller informationsblad).Vid 
mötet skall följande punkter behandlas: 

1. Årsmötets öppnande 

2. Parentation 

3. Val av ordförande för mötet 

4. Val av sekreterare för mötet 

5. Beslut om mötet är stadgeenligt utlyst. 

6. Fastställande av röstlängd. 

7. Val av 2 personer att jämte ordföranden justera protokollet. 

8. Styrelsens årsberättelse (verksamhetsberättelse, ekonomisk 
verksamhetsberättelse). 

9. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarfrihet för styrelsen. 

10.Bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

11.Årsavgift för kommande år 

12.Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen. 

13.Val av föreningsordförande, styrelseledamöter, suppleanter. 



14.Val av revisorer  

a. revisorer 

b. suppleanter 

15.Val av valberedning. 

a. ordförande 

b. ledamot 

16.Till årsmötet hänskjutna frågor. 

17.Årsmötets avslutande 

§10.  Kallelsen till extra föreningsmöte sker i samma ordning som till årsmötet. 
Beslut vid extra föreningsmöte får endast fattas i de frågor som föranlett mötet. 

§11.  Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid årsmötet. Dock skall 
förslag till sådan ändring anges i kallelsen. För beslut av ändring erfordras 2/3 
majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar samt av medlemmar 
företrädda av godkända fullmakter. 

§12.  Beslut om Föreningens upplösning an endast ske genom beslut vid 2 på 
varandra följande årsmöten, varvid erfordras 2/3 majoritet, i enlighet med §11, vid 
båda tillfällena. Till dessa möten skall styrelsen lämna förslag om Föreningens 
upplösande samt hur de Finlandsfrivilligas traditioner och historia skall komma och 
leda vidare. 


