
STADGAR FÖR 

FINLANDS SVENSKA KÖRFÖRBUND r.f. 

 

 

 

§ 1 

FINLANDS SVENSKA KÖRFÖRBUND r.f., nedan kallat förbundet, är en riksomfattande 

organisation. Förbundets verksamhetsområde omfattar alla orter i Finland med svensk 

bosättning. Förbundets hemort är Helsingfors. Förhandlingar och protokoll förs på svenska. 

 

§ 2 

Förbundets ändamål är att utveckla och sprida intresset för blandad körsång. Förbundet 

förverkligar sitt syfte genom att 

- ordna utbildning för sångare och dirigenter 

- stimulera tonsättare och arrangörer samt informera om ny repertoar 

- uppmuntra till samarbete mellan körerna i förbundet 

- samarbeta med andra likartade körorganisationer inom och utom landet. 

 

§ 3 

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, anslag, bidrag, donationer och lotterier. 

Förbundet kan äga fastigheter och värdepapper samt grunda fonder. 

 

§ 4 

Som ordinarie medlemmar i förbundet kan antas finlandssvenska blandade körer som är 

registrerade i föreningsregistret. Enskilda personer kan antas som understödande medlemmar. 

Ansökan om medlemskap riktas till styrelsen, som besluter i ärendet. Ordinarie förbundsmötet 

eller extra förbundsmötet kan kalla hedersmedlemmar. Varje ordinarie medlem eller 

understödande medlem erlägger en årlig medlemsavgift. 

 

§ 5 

Medlem som önskar utgå ur förbundet skall skriftligen meddela om detta till förbundets 

styrelse eller dess ordförande eller meddela om utträde till förbundsmötets protokoll. 

Styrelsen kan utesluta medlem som verkar emot dessa stadgar eller förbundets syften. 

 

§ 6 

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet. Ordinarie förbundsmöte sammankallas två (2) 

gånger om året; till vårmöte senast den 30 april och till höstmöte senast den 30 november. 

Styrelsen kan vid behov sammankalla till extra förbundsmöte. Ordinarie förbundsmötet 

sammankallas av styrelsen minst en (1) månad i förväg och extra förbundsmöte minst två (2) 

veckor före mötet genom skriftlig kallelse till medlemmarna. Av kallelsen bör framgå tid, 

plats och de ärenden som skall behandlas. 

Förslag till tillägg: 

Distansdeltagande i förbundsdagen är möjligt om förbundets styrelse så bestämmer. 

Möjligheten till distansdeltagande och proceduren för detta måste nämnas i 

möteskallelsen. 

 

 

§ 7 



Varje ordinarie medlem har rätt att sända en röstberättigad representant till förbundsmötet. 

Denna representant har en röst per varje påbörjat 25-tal medlemmar i sin medlemskör.  

Övriga medlemmar, understödande medlemmar och hedersmedlemmar har på förbundsmötet 

yttranderätt men inte rösträtt. 

Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet om inte annat sägs i stadgarna. 

 

§ 8 

Vid förbundets vårmöte behandlas följande ärenden: 

1) val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för förbundsmötet 

2) konstaterande av mötets behörighet och godkännande av föredragningslistan 

3) val av protokolljusterare och tillika rösträknare 

4) konstaterande av fullmakter och röstetal 

5) styrelsens årsberättelse 

6) bokslutet och revisionsberättelsen 

7) fastställande av bokslutet 

8) beslut om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga 

9) övriga i möteskallelsen nämnda ärenden samt ärenden som av medlem inlämnats till 

styrelsen minst en (1) månad före förbundsmötet. 

 

Vid förbundets höstmöte behandlas följande ärenden: 

1) val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för förbundsmötet 

2) konstaterande av mötets behörighet och godkännande av föredragningslistan 

3) val av protokolljusterare och tillika rösträknare 

4) konstaterande av fullmakter och röstetal 

5) styrelsens förslag till verksamhetsplan för följande år 

6) styrelsens förslag till medlemsavgifter 

7) styrelsens förslag till budget för följande år 

8) val av förbundsordförande 

9) val av styrelsemedlemmar jämte personliga suppleanter för de i tur avgående 

10) val av två (2) revisorer och deras suppleanter 

11) val av musikutskott 

12) övriga i möteskallelsen nämnda ärenden samt ärenden som av medlem inlämnats till 

styrelsen minst en (1) månad före förbundsmötet. 

 

§ 9 

Förbundets förvaltning handhas av en vid höstmötet vald styrelse, som består av 

förbundsordförande och sex (6) styrelsemedlemmar samt personliga suppleanter för dessa. 

Förbundsordförande väljs för ett (1) kalenderår och övriga styrelsemedlemmar jämte 

personlig suppleant för tre (3) kalenderår i sänder. Av styrelsemedlemmarna och deras 

suppleanter står årligen två (2) i tur att avgå med möjlighet för ordinarie medlem till återval 

högst en gång. Styrelsemedlemmarna bör representera olika delar av Svenskfinland. Styrelsen 

utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. 

Styrelsen kallar vid behov musikutskottets ordförande som sakkunnig. Styrelsen kan utse 

utskott och arbetsgrupper. 

Styrelsen är beslutför då ordförande eller vice ordförande och minst hälften av de övriga 

styrelsemedlemmarna är närvarande. 

Förslag till tillägg: 

Distansdeltagande i styrelsemöte är möjligt om förbundets styrelse så bestämmer. 

Möjligheten till distansdeltagande och proceduren för detta måste nämnas i 

möteskallelsen. 



 

§ 10 

Förbundets namn tecknas av ordföranden eller vice ordföranden endera tillsammans med 

sekreteraren eller kassören. 

Förbundets räkenskapsperiod är ett kalenderår. 

Årsredovisningen skall överlämnas till revisorerna senast den 15 februari och revisionen 

verkställs före utgången av februari månad. 

 

 

 

§ 11 

Förbundets musikaliska verksamhet handhas av ett musikutskott, som består av en till fem (1-

5) medlemmar jämte ordförande. Ordförande i musikutskottet utses av förbundets styrelse för 

ett (1) kalenderår i sänder. Medlemmarna i musikutskottet väljs för tre (3) kalenderår i sänder. 

Av musikutskottsmedlemmarna står årligen två (2) i tur att avgå med möjlighet till återval 

högst en gång. Musikutskottet kan vid behov kalla en eller flera projektdirigenter som 

sakkunniga och för att genomföra eller medverka i olika projekt.  

 

§ 12 

Ändring i dessa stadgar kan göras av ordinarie förbundsmötet. Ändringen skall nämnas i 

möteskallelsen och understödas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna. 

 

§ 13 

Beslut om att upplösa förbundet fattas av två på varandra följande förbundsmöten som hålles 

med minst en (1) månads mellanrum. Det ena skall vara det ordinarie förbundsmötet. Vid 

vartdera mötet skall minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna stöda beslutet om 

upplösning. 

Om förbundet upplöses skall förbundets tillgångar användas för att främja körmusiken på det 

sätt som sista förbundsmötet besluter. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
                 Höstmöte 7.10.2015 

 


