
Pohjola-Nordens stadgar (2016) 

  

1 § NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE  

Föreningens namn är Pohjola-Norden rf. Föreningens hemort är Helsingfors stad och 

verksamhetsområdet är hela landet. I dessa stadgar kallas föreningen för förbundet.  

   

2 § SYFTE  

Förbundets syfte är att stärka och utveckla det nordiska medborgarsamarbetet, att främja 

det nordiska samarbetet och att öka vetskapen om Nordens folk och deras förhållanden i 

Finland och vetskapen om Finland i övriga Norden.  

Förbundet verkar i samarbete med Norden-föreningarna i Danmark, Färöarna, Island, 

Norge, Sverige och Åland samt andra organisationer som befrämjar nordiskt samarbete.  

  

3 § VERKSAMHETSFORMER  

För att uppnå sitt syfte ska förbundet  

driva och stöda upplysningsarbete som befrämjar förbundets ändamål både inom 

medlemskåren och utanför den, arrangera kurser, diskussionstillfällen och fester samt 

bedriva vänområdes- och vänortsverksamhet, kultur- och publikationsverksamhet för att 

göra andra folk i de nordiska länderna och deras förhållanden kända i Finland och för att 

öka på vetskapen om Finland i Norden  

ta initiativ som berör det nordiska samarbetet, och verka för genomförandet av nordiska 

samarbetsfrågor  

befrämja kunskapen i de inhemska språken i Finland och arbeta i förmån för förståelsen 

av de nordiska språken  

För att stöda sin verksamhet  

samlar förbundet medlemsavgifter av sina medlemmar, tar emot testamenteringar och 

donationer  

kan förbundet bedriva restaurangverksamhet, filmverksamhet, förlagsverksamhet, 

förmedling av böcker och försäljning av adresser samt arrangera utlottningar  

  

4 §  

SPRÅK  

Förbundets språk är finska och svenska.  

  

 



5 §  

MEDLEMMARNA  

Egentliga medlemmar  

Egentliga medlemmar är registrerade lokala och landsomfattande föreningar. Förbundets 

styrelse godkänner medlemmarna.  

  

Kollektiva medlemmar  

Kollektiva medlemmar är landsomfattande registrerade ideella föreningar eller 

yrkesföreningar som godkänts av förbundets styrelse.  

Stödmedlemmar  

Förbundets styrelse kan godkänna som stödmedlem en registrerad förening, ett aktiebolag 

och annat samfund, stiftelse eller privatperson som har rättskapacitet.  

Hedersordförande och hedersmedlemmar  

Till hedersordförande och hedersmedlem har förbundsmötet, på styrelsens förslag, rätt att 

kalla en person som särskilt framgångsrikt verkat till förmån för förbundets syften.  

Medlemsavgifter  

Medlemsföreningarnas medlemmar, kollektiva medlemmar och stödmedlemmar betalar en 

medlemsavgift som av det egentliga förbundsmötet bekräftas för följande kalenderår.  

Förbundets hedersordförande och hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.  

  

6 §  

FÖRBUNDETS BESLUTSMAKT OCH ORGAN  

Förbundets beslutsmakt utövas av förbundsmötet och förbundets förvaltningsmakt utövas 

av förbundets styrelse.  

Förbundets styrelse tillsätter och utnämner för sin mandatperiod en nödvändig mängd 

regionala utskott för att koordinera och verkställa förbundets regionala verksamhet.  

Förbundets styrelse kan även tillsätta nödvändiga utskott för förberedning av förbundets 

beslutsfattande.  

 

7 §  

FÖRBUNDSMÖTETS TIDPUNKT OCH MÖTESKALLELSEN  

Det egentliga förbundsmötet  

Det egentliga förbundsmötet bör ordnas varje år under april-maj månad.  



Extra förbundsmöte  

Ett extra förbundsmöte anordnas ifall förbundsmötet eller förbundets styrelse så besluter 

eller då minst tio (10) egentliga eller kollektiva medlemmar eller då 1/10 av förbundets hela 

medlemskår gör skriftlig förfrågan till styrelsen.  

Förbundsmötet bör arrangeras inom två (2) månader efter tillbörlig förfrågan om extra 

förbundsmöte framförts.  

Möteskallelse  

Förbundsmötets tid och plats bestäms av förbundets styrelse. Förbundsmöteskallelsen bör 

sändas till förbundets medlemmar och de stadgeenligt närvaro- och taleberättigade 

skriftligt per brev eller per e-post enligt de kontaktuppgifter som meddelats till förbundet 

senast trettio (30) dagar innan mötet.  

 

8 §  

FÖRBUNDSMÖTENS DELTAGARE, VALUTSKOTT OCH MOTIONSRÄTT  

Rösträtt  

Till förbundsmöten har varje egentlig medlem rätten att sända en (1) röstberättigad delegat 

och ersättare samt en delegat och suppleant per därpå följande 200 medlemmar, men inte 

mer än tio (10) delegater och ersättare totalt. Delegaten och ersättaren bör vara 

medlemmar av egentliga medlemmar.  

Varje kollektiv medlem väljer en delegat till förbundsmötet. Till varje delegat väljs på 

samma gång en ersättare.  

Pohjola-Nordens ungdomsförbund har rätt att skicka fem (5) röstberättigade delegater till 

möten.    

I förbundsmötet har egentliga medlemmar och kollektiva medlemmar rösträtt.  

Stödmedlemmar, hedersmedlemmar och hedersordförande är inte röstberättigade i 

förbundsmötet.  

Beslutsfattande  

Besluten fattas med enkel majoritet ifall inte annat anges i dessa stadgar. Om rösterna 

faller lika fattas beslutet enligt ordförandes åsikt förutom i val, som avgörs genom 

lottdragning. Val bör ske genom sluten omröstning ifall en (1) röstberättigad delegat så 

kräver.     

Närvaro- och talerätt  

Närvaro- och talerätt i förbundsmötet har förbundets hedersordförande, hedersmedlem, 

stödmedlemmar styrelsens medlemmar samt förbundets tjänstemän. Närvaro- och talerätt 

kan beviljas även åt andra av styrelsen inbjudna personer.  

 



Valutskottet  

Det egentliga förbundsmötet väljer valutskottet, vars medlemmar består av fyra (4) utvalda 

medlemmar från de egentliga medlemmarnas krets och två (2) utvalda från de kollektiva 

medlemmarnas krets. Förbundsmötet utser en av valutskottets medlemmar till 

sammankallande. Valutskottet utser en ordförande.  

Förslag på förbundets ordförande, som samtidigt fungerar som ordförande för förbundets 

styrelse, vice ordförande, styrelsens medlemmar och förbundets revisorer bör av egentliga 

medlemmar och kollektiva medlemmar skickas in till valutskottet senast den 1:a januari 

och valutskottet bör skicka sina förslag på dessa i samband med möteskallelsen som 

förbundets styrelse skickar till medlemmarna.  

Motionsrätt  

Rätt att lämna in motioner till förbundsmötet tillkommer förbundets egentliga medlemmar 

och kollektiva medlemmar.  

Motionerna bör lämnas in till förbundets styrelse senast den 1:a januari.  

  

9 §  

FÖRBUNDSMÖTETS ÄRENDEN  

Det egentliga förbundsmötet  

Vid det egentliga förbundsmötet behandlas följande ärenden:  

val av mötets tjänstemän  

mötets deltagare, laglighet och beslutsförhet konstateras  

föregående års årsberättelse och bokslut formulerade av förbundets styrelse samt 

revisorernas utlåtande  

fastställande av bokslutet  

beslutande om beviljande av ansvarsfrihet till förbundets styrelse och andra ansvariga  

förbundets verksamhetsplan och budget behandlas  

förbundets medlemsföreningars medlemmars, kollektiva medlemmars och 

stödmedlemmars medlemsavgifters storlek samt andel att återbetala till föreningarna 

fastställs  

val av förbundets ordförande för följande två år (vartannat förbundsmöte)  

val av förbundets vice ordförande för följande två år (vartannat förbundsmöte)  

val av förbundets styrelsemedlemmar för följande två år (vartannat förbundsmöte)  

val av revisor och vice revisor eller revisorssamfund för att granska följande års förvaltning 

och konton,  

val av valutskott (vartannat förbundsmöte)  



behandlande av motioner och förbundets styrelses utlåtande om dem.  

Extra förbundsmöte  

Vid extra förbundsmöte behandlas de ärenden som omnämns i möteskallelsen.  

  

10 §  

FÖRBUNDETS STYRELSE  

Förbundsstyrelsens mandatperiod börjar efter val av styrelsen när förbundsmötet avslutas. 

Till förbundets styrelse hör en ordförande, vice ordförande och 9 medlemmar med 

personliga ersättare. Förbundets styrelse är beslutsför när mer än hälften av dess 

medlemmar är närvarande på mötet, ordförande eller vice ordförande medräknat. 

  

11 §  

FÖRBUNDETS STYRELSES UPPGIFTER  

Förutom det som i övrigt i dessa stadgar förutsätts, har förbundets styrelse som uppgift att:  

leda förbundets verksamhet i enlighet med de beslut som fattats vid förbundsmötet samt 

att ta initiativ för att utveckla förbundets verksamhet  

ta hand om samarbetet med andra Norden-föreningar och Föreningarna Nordens Förbund  

ledsaga och stöda medlemsföreningarnas och av förbundsstyrelsen utnämnda utskottens 

verksamhet 

förbereda de ärenden som kommer att behandlas vid förbundsmöten och sammankalla 

förbundsmötet  

godkänna förbundets medlemmar, med de undantag som nämns i 5 §  

utnämna en generalsekreterare för att leda förbundets centralkontor och anställa de 

tjänstemän som väljs för  

tills vidare anställning. Personer för tillfällig anställning väljs av generalsekreteraren.    

  

12 §  

VERKSAMHET OCH RÄKENSKAPSÅR  

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.  

  

 

 

 



13 §  

TECKNANDE AV FÖRBUNDETS NAMN  

Förbundets namn tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande tillsammans med 

generalsekreteraren, i penning-, post- o.a. löpande ärenden genresekreteraren ensam 

eller av de tjänstemän, två tillsammans, som förbundets styrelse utsett för ifrågavarande 

uppdrag. 

 

14 §  

UTESLUTNING OCH UTTRÄDE  

Om en förbundets egentliga medlem eller kollektiva medlem inte betalat sin medlemsavgift 

eller beter sig på ett för förbundet skadegörande sätt har förbundets styrelse rätt att 

utesluta denna medlem. Från uteslutningsbeslutet har medlemmarna rätt att överklaga till 

förbundsmötet genom att lämna in en skriftlig överklagan inom trettio (30) dygn efter att ha 

informerats om uteslutningsbeslutet. Om förbundsmötet efter att ha fått förbundets 

styrelses utlåtande och hört den uteslutna medlemmen samt erhållit andra utredningar 

som ansetts nödvändiga med två tredjedelar (2/3) av rösterna godkänner 

uteslutningsbeslutet, träder det i kraft omgående.  

Om en egentlig medlem, kollektiv medlem, stödmedlem eller hedersordförande eller 

hedersmedlem besluter sig för att utträda ur förbundet, bör detta skriftligt meddelas till 

förbundets styrelses ordförande. Utträdet träder i kraft omgående och utträdande medlem 

är förpliktigad att fullborda de plikter som denne har under det kalenderår då utträdet sker.  

  

15 §  

ÄNDRING AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET  

Ändring av dessa stadgar eller upplösning av förbundet kan fastställas vid förbundsmötet 

ifall ärendet omnämnts i möteskallelsen. För att fatta beslut krävs minst två tredjedels (2/3) 

majoritet av rösterna.  

Då förbundet upplöses bör dess tillgångar överlåtas till en förening eller annat samfund 

med rättskapacitet som arbetar för samma syften som förbundet. 

 


