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Allmänna stadgar 

§1 Föreningens namn och hemort 
Föreningens namn är Understödsföreningen för ett svenskspråkigt privat daghem i Åbo r.f. Föreningens officiella 

språk är svenska och dess hemort Åbo. 

§2 Syfte och verksamhet 
Föreningens syfte är att verka för ett utvecklande av barnkulturen bland svenskspråkiga och tvåspråkiga barn. För att 

förverkliga sitt syfte grundar och upprätthåller föreningen ett svenskspråkigt privat daghem. Daghemmet ska i första 

hand stå till förfogande för barn till anställda vid Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi, och i andra hand för 

svenskspråkiga och tvåspråkiga barn i Åbo med omnejd. 

Medlemmar 

§3  
Till medlem kan antagas personer som omfattar föreningens syften. Föreningens medlemmar antas av styrelsen. 

Medlemmarna är ordinarie medlemmar eller understödande medlemmar. Av ordinarie medlem uppbärs en årlig 

medlemsavgift som fastställs av föreningens höstmöte. Till understödande, och därmed icke-röstberättigad medlem, 

kan styrelsen antaga enskild person eller samfund som erlägger en överenskommen engångs- eller årsavgift. 

Styrelse 

§4 Styrelsens medlemmar 
Föreningens angelägenheter handhas av dess styrelse som består av minst sju (7) ordinarie medlemmar. Dessa väljs 

av höstmötet för en mandatperiod på två (2) år, så att det under ojämna år väljs en ordförande, tre medlemmar och 

två suppleanter samt under jämna år tre medlemmar och två suppleanter.. 

Styrelsen har den följande strukturen: 

• Ordförande 

• Viceordförande 

• Sekreterare 

• Ekonom 

• Styrelsemedlem 1 

• Styrelsemedlem 2 

• Styrelsemedlem 3 

Alla posterna, förutom ordförande, tilldelas vid styrelsens första sammankomst. 

Styrelsen är beslutför då minst fyra (4) av styrelsemedlemmarna, inklusive ordförande eller viceordförande eller 

sekreteraren, är närvarande. Ärenden avgörs med enkel röstmajoritet. Då rösterna faller lika avgör lotten. 

§5 Rätt att underteckna 
Föreningens namn tecknas av ordförande, viceordförande, sekreterare eller bokförare, två tillsammans. 

§6 Uppsägning av styrelsemedlem 
En styrelsemedlem kan genom beslut av tre fjärdedels (3/4) majoritet i styrelsen tvingas avgå sin post. En 

styrelsemedlem kan tvingas avgå om personen till exempel 

• inte efter uppmaning av styrelsen erlagt föreningens medlemsavgift 

• misskött sin post eller ansvarsområde. 



En styrelsemedlem har även rätt att säga upp sin post genom skriftlig anhållan till styrelsen. 

Möten 

§7 Allmänna möten 
Föreningen kan sammankomma till styrelse- eller medlemsmöte. Styrelsen sammankommer på kallelse av 

ordförande eller minst då tre (3) styrelsemedlemmar yrkar på att möte bör hållas. Styrelsen sammankallar 

medlemmarna till ordinarie höst- och vårmöte. Övriga medlemsmöten hålls efter beslut av styrelsen eller då minst 

1/10 av ordinarie medlemmar skriftligen hos styrelsen anhåller om att möte bör hållas. Kallelse till höstmöte, 

vårmöte och övriga medlemsmöten bör göras minst sju (7) dagar före mötet. 

§8 Höst- och årsmöte 
Föreningen sammankommer till höstmöte inom oktober-november och till årsmöte inom mars-april på datum som 

styrelsen fastställer. Övriga medlemsmöten hålls efter beslut av styrelsen eller då minst 1/10 av ordinarie 

medlemmar skriftligen hos styrelsen anhåller om att möte bör hållas. 

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem som betalat medlemsavgift en röst. Beslut görs med enkel 

röstmajoritet. Då rösterna faller lika avgör lotten. 

Medlems- eller årsmötet är beslutfört då 1/10 av ordinarie medlemmar är närvarande. 

§9 Höstmötets agenda 
Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden: 

1. Val av mötesordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare. 

2. Konstaterande av att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

3. Godkännande av föredragningslistan. 

4. Val av styrelsemedlemmar, istället för den som står i tur att avgå. 

Ojämna år: ordförande + 3 medlemmar + 2 suppleanter 

Jämna år: 3 medlemmar + 2 suppleanter 

5. Val av en (1) revisor och en (1) suppleant för hen. 

6. Fastställandet av medlemsavgiften. 

7. Övriga ärenden. 

§10 Årsmötets agenda 
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden: 

1. Val av mötesordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare. 

2. Konstaterande av att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

3. Godkännande av föredragningslistan. 

4. Godkännande av verksamhetsberättelsen. 

5. Bokslut. 

6. Revisorns utlåtande. 

7. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen. 

8. Övriga ärenden som upptagits på föredragningslistan. 

Ekonomi och räkenskaper 

§ 11 Föreningens ekonomi 
Föreningens ekonomi sköts av styrelsens bokförare tillsammans med en anlitad bokföringsbyrå. Föreningens 

ekonomi baserar sig på medlemsavgifter, dagvårdsavgifter av kunder och kommun, understöd av privatpersoner, 

föreningar och stiftelser. Räkenskaperna avslutas årligen den 31 december. 

§12 Revisor, bokslut samt årsberättelse 
Föreningens höstmöte väljer för ett (1) år i taget en (1) revisor och en (1) suppleant för hen, för att granska 

föreningens räkenskaper. Föreningens verksamhetsår och budgetår utgörs av ett kalenderår. Bokslut och 



årsberättelse bör lämnas åt revisorerna minst tre (3) veckor före årsmötet. Revisorerna bör lämna sitt skriftliga 

utlåtande åt styrelsen en (1) vecka före årsmötet. 

Stadgeändring och upplösning 

§13 Beslut om upplösning 
Beslut om ändring av stadgar skall fattas vid två (2) på varandra följande medlemsmöten som hålls med minst två (2) 

veckors mellanrum. För beslut av stadgeändring krävs minst 2/3 röstmajoritet. 

§14 Användning av föreningens tillgångar vid upplösning 
Beslut om upplösning av föreningen görs av årsmöte och vid ett därefter följande möte som bör hållas minst tre (3) 

månader efter årsmötet. För beslut om upplösning krävs minst ¾ röstmajoritet. Vid upplösningen av föreningen 

används föreningens tillgångar för syften som ligger i linje med föreningens målsättning och på så sätt som besluts 

vid de möten som besluter om upplösning. 


