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§1
Föreningens namn är Pensionärsföreningen ETTAN rf och dess hemort är Helsingfors stad.
Föreningens officiella spräk är svenska.
§2
Föreningens ändamål är:
1) att på neutral och partipolitiskt obunden grund samla svenskspråkiga pensionärer i
Helsingfors.
2) att befrämja medlemmarnas gemensamma intressen samt arbeta för deras trygghet och trivsel
i andligt, kulturellt, socialt och ekonomiskt avseende.
§3
Föreningen arbetar för sitt ändamål genom:
1) att för sina medlemmar ordna möten med föredrag och underhållning,
2) att bistå medlemmarna med råd och upplysningar i pensions-, sociala - o.a. frågor.
3)

att i mån av möjlighet bereda medlemmarna tillfälle till aktiv sysselsättning till exempel

intresseväckande hobbyverksamhet och ordna exkursioner och resor.
4)

att befrämja klubbverksamhet bland medlemmarna.
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§4
Föreningen erhåller medel för verksamheten genom att uppbära medlemsavgift av sina medlemmar och genom att
ordna fester, basarer, lotterier och penninginsamlingar, till vilka behörigt tillstånd erhållits. Föreningen har rätt att
motta gåvor, donationer och testamenten.
§5
Till medlem kan antas varje i Helsingfors stad bosatt person, som uppbär pension samt make eller maka.
§6
Föreningens styrelse kan, genom ett enhälligt beslut, utesluta medlem, som uppenbarligen motarbetar föreningens
ändamål, som genom sitt uppträdande inom eller utom föreningen avsevärt försvårat föreningens verksamhet samt
medlem, som inte betalt medlemsavgiften på minst två år.
§7
För förvaltning av föreningens angelägenheter och ledning av verksamheten väljer föreningens årsmöte en styrelse,
bestående av ordförande jämte sex (6) och högst åtta (8) övriga ledamöter. Ordföranden väljs för ett år och övriga
ledamöter för två år i sänder. Ärligen avgår fyra ledamöter i tur och ordning. Styrelsen väljer inom sig viceordförandc
samt utser inom eller utom sig sekreterare, skattmästare och andra funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse
av ordföranden eller då denna har förhinder på kallelse av vice ordföranden. Styrelsen är beslutför när minst hälften
av dess medlemmar, ordföranden eller viceordföranden medräknade, är närvarande.
Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid personval avgör
lotten.
§8

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller vice ordföranden antingen tillsammans eller någondera av dem
tillsammans med en annan styrelsemedlem eller med annan person, som av styrelsen därtill befullmäktigats.
§9
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse
skall överlämnas till verksamhetsgranskaren/revisorn inom januari månad. Verksamhetsgranskaren/revisorn skall
avge ett skriftligt utlåtande till styrelsen senast femton (15) dagar före årsmötet.
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§10

Föreningens årsmöte hålls före utgången av mars månad på tid och plats som bestäms av styrelsen. Vid föreningens
möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som
har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid
val avgör lotten.
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden;
1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
4. godkännande av föredragningslistan för mötet
5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens/revisorns utlåtande presenteras
6.
7.
8.
9.
10.

fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
fastställande av verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgifternas storlek
val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
val av en verksamhetsgranskare och dennes suppleant eller en revisor och dennes suppleant
behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Föreningsmedlem som önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall skriftligen meddela detta
till styrelsen minst en månad före årsmötet.
§11
Extraordinarie föreningsmöte hålls enligt styrelsens beslut eller då minst femton procent (15 %) av föreningens
medlemmar skriftligen anhållit om behandling av visst angivet ärende.
§12
Kallelse till årsmöte samt till extraordinarie föreningsmöte bör sändas till medlemmarna per post senast två (2) veckor
före mötet.
§13
Föreningen kan ingå som medlemsförening i annan förening, som verkar på samma eller liknande område.
§14
Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla annan finlandssvensk registrerad förening eller stiftelse, som
verkar för liknande ändamål, enligt beslut, som fattats på sista föreningsmötet. Beslut om upplösning av föreningen
bör, för att gälla, fattas vid två, för detta ändamål sammankallade föreningsmöten, vilka hålls med minst en månads
mellanrum.
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§15
Beslut om ändring av stadgarna, försäljning av föreningens fasta egendom eller upplösning av föreningen skall
fattas vid föreningens möte med minst tre 1järdedelar<3/4) av de röster som avgetts vid omröstningen. I
möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.
§16
I allt övrigt skall stadgandena i Lagen om föreningar tillämpas.

Uppgifterna har skrivits ut maskinellt från föreningsregistrets datasystem.
Ett dokument som har skrivits ut på Patent- och registerstyrelsens papper
är ett originaldokument även utan underskrift.
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