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FORENINGENS STADGAR

Namn: Finlands svenska manssAngarfdrbund rf
Hemort: Helsingfors
Adress: Christian Lax, Lingonvdgen 10 B

02160 Esbo
Registernummer: 28.504
Antecknats i registret: 21.05.1937
Kopia har givits: 26.09.2014

FOrbundets namn, uppgift och iindamil samt hemort och redovisningsAr.

$ 1 F6reningen "Finlands svenska manss6ngarf0rbund", som forts€itter det 61 1913 stiftade
"Finlands Kvartetts6ngarf0rbunds" verksamhet och traditioner, ar en sammanslutning av
registrerade svenskspr6kiga manskdrer i Finland och har till uppgift att frdmja mansk6rssAngen
och bevaka dess intressen.
FOr att forverkliga sitt iindam6l kan fOrbundet anordna sAngfester och konserter, grunda
fdrbunds- eller projektkcirer, utdela stipendier, driva f6rnyelse- och utvecklingsarbete i
samrAd med medlemskorerna samt bedriva annan dylik verksamhet. Foreningens hemort iir
Helsingfors och dess redovisningsperiod ett kalenderAr.

F0rbundsstyrelsen

$ 2 Fdrbundets angeldgenheter skOts av styrelsen, som best6r av sju (7) ledamOter: sex (6)
ledamOter, samt fOrbundsordf6rande, som inte dr nAgon av de forstndmnda sex ledamdterna.
StyrelseledamOterna viiljs vid ordinarie fdrbundsmOte fOr en mandatperiod av tre (3) Ar sA aft
tuA ledamOter Srligen dir i tur att avg6. En ledamot kan dock vdljas for hogst tvA (2) namnda
tre 6rs perioder i fOljd.
F0rbundsordfdrande vdljs for ett 6r i taget och vid ordfOrandeval gdller ingen
Atervalsbeg16nsning.
Vid valet efterstrdvas att medlemsk6rema i fOrbundets olika verksamhetsregioner blir
fdretrddda med en (1) representant var frAn fdljande regioner: Helsingfors (1), v€istra Nyland
(1), 6stra Nyland (1), Aboland och Aland (1), norra Osterbotten (1) och sodra Osterbotten (1).
Vid valet av styrelseledamOter efterstrdvas ocksA en tidsmdssigt och i tur och ordning sA jiimn
avg6ng och f0myelse som mdjligt av ledam6terna i styrelsen.
Den av fOrbundsm0tet valda styrelsen tilltrdder omedelbart och dess mandat rir i kraft tills
fOljande f0rbundsmOte vdljer ny styrelse i st€illet fOr de ledam6ter, som st6r i tur aft avg6.
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Styrelsen tillsdtter f6rbundsdirigent och nOdvdndiga funktioniirer. FOrbundsdirigenten dir inte
styrelseledamot men kallas till styrelsens mdten i egenskap av f6rbundets konstndrliga ledare.

Styrelsen, som sammantrdder pA kallelse av ordfOranden eller vid fOrfall for denne av vice
ordfOranden, €ir beslutfor ndr minst tyra (4) ledamdter deltar. Vid sammantrdde Eiger varje
ledamot en rost. Som styrelsens beslut gdller vid omrOstningsforfarande den mening, som f6tt
mera an hiilften av rdsterna, men vid lika rOstetalden mening som mOtets ordfOrande meddelar
att han omfattar.

Musikndmnden

$ 3 Den musikaliska ledningen inom forbundet skots av en musikndmnd bestAende av
forbundsdirigenten och tv6 (2) vice dirigenter samt tre (3) till fyra (4) Ovriga medlemmar.
Forbundsdirigenten dr ordf6rande i musikntimnden och fOrbundets sekreterare dr sekreterare dven
i musikn6mnden. Musikndmnden iir beslutfor nrir minst tre (3) ndmndmedlemmar dr ndrvarande.
Musikn€imndens beslut skall godkdnnas av forbundsstyrelsen.

F0rbundsmOten

$ 4 Forbundets medlemskOrer sammankallas av styrelsen en g6ng per kalender6r till ordinarie
fOrbundsmdte, som skall hAllas senast inom april m6nad. Kallelse till ordinarie eller extra
f0rbundsmOte delges skriftligen varje medlemskdr i brev per post eller e-post uts?int senast fem
(5) veckor innan m6tet. En fOredragningslista med drenden och eventuellt Ovrigt skriftligt
material att behandlas pA mOtet sdnds till medlemsk6rerna eller st?ills ut pA forbundets
webbsidor senast tvA (2) veckor innan m6tet.
MedlemskOrerna utser en (1) representant var til l f6rbundsmdtena. PA motena har varje
medlemskOr vid omrostning genom sin med fullmakt fOrsedda representant en (1) r6st. Ndrvarande
representant har r€ltt att genom fullmakt utdva rostriitt fOr endast en (1) annan medlemskOr.
F0rbundsmOtet oppnas av forbundsordf0randen eller vid f6rfall fdr denne av vice ordfOranden,
eller vid fdrfall fdr b6da av den ttldsta ndrvarande styrelseledamoten. Fdrbundsmdtet valjer en
mOtesordfOrande, -sekreterare och tvit (2) justeringsmdn och tillika rOstrdknare, varefter
verkstdills namnupprop och konstateras att mOtet dr lagligt sammankallat.

Vid ordinarie f6rbundsmOte behandlas fdljande arenden
l.styrelsens verksamhetsberdttelse och bokslut samt verksamhetsgranskarnas eller revisorns
utlAtande gaillande det senast avslutade redovisningsAret
2.faststiillande av bokslut och beslut om ansvarsfrihet f6r fdrvaltningen under det gAngna
verksamhetsAret

3.fOrslag framstaillda av styrelsen eller medlemskOr. FOr att ett fOrslag fr6n medlemskOr skall
kunna upptas pA fOredragningslistan fOr forbundsmOtet skall det vara inldmnat till styrelsen
senast tre (3) veckor f0re mdtet.
4.beslut om eventuelljustering av det lOpande 6rets verksamhetsplan, -budget och
medlemsavgifter samt faststdllande av f0ljande 6rs verksamhetsplan, -budget och medlemsavgifter
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5.val av fOrbundsordforande som tillika air styrelsens ordf6rande
6.val av ledam0ter i styrelsen i stiillet f6r de i tur avg6ende, med beaktande av att
medlemsk6rerna s6 vitt mojligt efter hand blir foretrddda i styrelsen enligt $ 2
7.val av vice ordforande som skall vara en av de sex styrelsemedlemmarna
8.val av tv6 (2) vice dirigenter samt 3 - 4 medlemmar til l musikniimnden f6r verksamhetsAret
9.val av tvA (2) verksamhetsgranskare eller en (1) revisor och dennes suppleant f6r att granska
det ldpande redovisnings6rets verksamhet och rdkenskaper

Medlemsavgifter

$ 5 | Arsavgift till f6rbundet betalar medlemsk0r senast inom april m6nad ett av fOrbundsmOtet
faststdllt belopp for varje s6ngare i kOren. Extra medlemsavgift kan bestdmmas till h0gst lika
stort belopp som faststSlld ordinarie avgift.

Tecknande av fOrbundets namn

$ 6 F0rbundets namn tecknas av tvA (2) styrelsemedlemmar, av vilka den ena dr ordf6randen eller
vid forfall av honom vice ordfdranden.

Hedersordforande, hedersmedlem, hedersdirigent och utmiirkelsetecken

S 7 Till hedersordfOrande, hedersmedlem eller hedersdirigent kan pA fdrbundsstyrelsens
motiverade fOrslag vid f0rbundsmOte utses person som har gjort synnerligen stor insats fdr
fdrbundet och dess syften. Hedersutndmnda personer €iger rdtt till ndrvaro vid fdrbundsmOtena
men inte rOstrdtt. F0rbundsstyrelsen besluter om och verkst€iller utdelning av fOrbundets
utmtirkelsetecken.

UpplOsning av fdrbundet

$ 8 | h€indelse av att f0rbundet uppldses bor dess egendom och tillg6ngar ansl6s fdr nAgot
€indamAl som frdmjar den svenska manssAngen i landet.
Beslut om upplOsning av forbundet kan endast fattas vid tvA (2) pA varandra fdljande
f0rbundsmOten med minst tre fiirdedels (%) majoritet av de vid respektive moten ndrvarande
medlemmarna. Kallelse till det andra mOtet kan utgA tidigast efter att det fdrsta mdtet
hAllits.

Ovriga bestiimmelser

$ 9 I Ovrigt hdnvisas till gdllande lag om fOreningar.

Till kiinnedom:

Stadgeandringen godk6ndes av f0rbundsm0tet 22.3.2014 i Tammerfors.

Uppgifterna har skrivits ut maskinellt fr6n fOreningsregistrets datasystem.
Ett dokument som har skrivits ut pi Patent- och registerstyrelsens papper ar
ett originaldokument dven utan underskrift.

Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki I PL 1140, 00101 Helsinki I Puhelin: 029 509 5000 | Telefaksi: 029 509 5328 | Y-tunnus 0244683-1
Arkadiagatan 6 A,00100 Helsingfors I PB 1 140, 00101 Helsingfors I Telefon: 029 509 5000 | Telefax: 029 509 5328 | FO-nummer 0244683-1


