Stadgar för
Nylands Byar rf

1. Namn och hemort
Föreningens namn är Nylands Byar rf på svenska och Uudenmaan Kylät ry på finska, och dess
hemort är Raseborgs stad. Förenings- och styrelsemöten kan hållas på annan ort än hemorten.
Föreningen är svensk- och finskspråkig.

2. Föreningens syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är:
-

att främja byarnas utveckling genom att utveckla byaföreningars och andra lokala föreningars
egen aktivitet och livskraft
att bevaka byarnas gemensamma och allmänna intressen samt vidareförmedla deras tankar
att stärka och utveckla samarbetet mellan byarna
att verka som en partipolitiskt obunden intresseorganisation för byarna

Föreningen förverkligar sitt syfte genom att:
-

-

ordna möten, byadagar, seminarier, föreläsningar och föredrag, samt annan till medlemmarna
riktad utbildnings- och upplysningsverksamhet
ta initiativ och ge förslag samt ge utlåtanden till myndigheter
verka i samarbete med centralorganisationen för byaverksamhet, andra landsbygdsutvecklare
samt regionala och nationella organisationer, för att förverkliga de mål som inverkar på
levnadsförhållandena i byarna
informera om sin verksamhet

För att understöda sin verksamhet har föreningen rätt att ta emot bidrag, donationer och
testamenten. Föreningen kan bedriva publikationsverksamhet inom ramen för sin bransch, samt
ordna lotterier och penninginsamlingar efter att ha skaffat behörigt tillstånd därtill.
Föreningen kan äga och förvalta för sin verksamhet behövlig lös och fast egendom, samt
värdepapper.

3. Medlemskap
Registrerade föreningar intresserade av byaverksamhet och privatpersoner som godkänner
föreningens syfte kan bli ordinarie medlemmar i föreningen.
Till understödande medlem kan godkännas en privatperson, juridisk sammanslutning eller stiftelse
som vill stöda föreningens syften och verksamhet, samt erlägga den av årsmötet fastställda
medlemsavgiften. En understödande medlem har inte rösträtt vid föreningens möten.
Föreningens styrelse godkänner egentliga medlemmar och understödande medlemmar efter skriftlig
anhållan.

Till hedersmedlem kan utifrån styrelsens förslag vid föreningens möte kallas en person som på ett
anmärkningsvärt sätt främjat och stött föreningens verksamhet.
Styrelsen upprätthåller lagstadgad medlemsförteckning över medlemmarna i föreningen.

4. Utträde och uteslutning ur föreningen
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla om detta till föreningens
styrelse eller dess ordförande, eller genom att vid föreningens möte anhålla om utträde för
anteckning i protokollet.
Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen har underlåtit att betala
medlemsavgift under två (2) på varandra följande år, eller annars underlåtit att fullgöra de
förpliktelser som han genom inträde i föreningen har åtagit sig, eller om han genom sitt beteende
inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna, eller om han inte längre uppfyller de villkor
för medlemskap i föreningen som nämns i lag, eller i föreningens stadgar.

5. Medlemsavgifterna
Årsmötet beslutar om storleken av den årliga medlemsavgiften som uppbärs av ordinarie och
understödande medlemmar.
Hedersmedlemmarna erlägger ingen medlemsavgift.

6. Föreningens styrelse
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, till vilken hör vid årsmötet vald ordförande och
minst fem (5) men högst fjorton (14) medlemmar samt minst en (1) men högst fem (5)
suppleanter.
Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt utser, inom eller utom sig, en sekreterare, en
kassör och andra nödvändiga funktionärer.
Ordförandes mandattid är perioden mellan två årsmöten.
Styrelsemedlemmarnas mandattid är två år så att perioden börjar och slutar vid årsmötet. Första
gången väljs dock hälften av medlemmarna genom lottning för ett år. Vad här sagts gäller även
ersättarna.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då han har förhinder på kallelse av
viceordförande då de anser att det behövs, eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.
Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller viceordföranden
inberäknade är närvarande. Omröstning avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt
avgör ordförandes röst, vid val emellertid lotten.

7. De som får teckna föreningens namn
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, viceordförande, sekreterare eller kassör, två
tillsammans.

8. Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Bokslut jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till
verksamhetsgranskaren/-granskarna senast fyra (4) veckor före årsmötet.
Verksamhetsgranskaren/-granskarna skall ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två (2)
veckor före årsmötet.

9. Föreningens möten
Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden februari-maj.
Extra möte hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill
eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för
ett särskilt angivet ärende.
Vid föreningens möten har varje egentlig medlem och hedersmedlem en röst.
Understödande medlem har vid föreningens möten närvaro- och uttalanderätt.
Som mötets beslut gäller den åsikt som har understötts av mera än hälften av de angivna rösterna.
Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst, vid val emellertid lotten.

10. Kallelse till föreningens möte
Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju (7) dagar före mötet genom att
offentliggöra en mötesinbjudan på Nylands Byar rf:s webbsidor eller genom att skicka ett
kallelsebrev eller e-postmeddelande till medlemmarna enligt medlemsregistret.

11. Årsmöte
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mötet öppnas
Mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare väljs
Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
Arbetsordningen för mötet godkänns
Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
Beslutas om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra
ansvarsskyldiga
Verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgifternas storlek fastställs
Beslutas om styrelsemedlemmarnas antal (5–14) samt suppleanternas antal (1–5)
Ordförande och övriga medlemmar samt suppleanter i styrelsen, i stället för dem som är i tur
att avgå, väljs
En eller två verksamhetsgranskare och deras suppleanter väljs
Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han
skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte
med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I
möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Då
föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant
sätt som bestäms av det möte som fattar beslut om upplösningen. Om föreningen blir upplöst
används tillgångarna för samma ändamål.
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