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STADGAR 
 
 
 
 
 
§ 1 
 
Stödet r.f. är en ideell förening med uppgift att stöda Finlands svenska 
manssångarförbund och manskvartettsången inom detsamma. För möjliggörande 
av sin verksamhet kan föreningen uppbära medlemsavgifter, sälja märken, 
hyllningsadresser och manssången närstående publikationer, anordna insamlingar 
samt mottaga gåvor och testamenten. Föreningens hemort är Helsingfors stad. 
 
§ 2 
 
Föreningens medlemmar är av två slag: personliga medlemmar och kollektiva 
medlemmar. Föreningens medlemmar antages av styrelsen. Till personlig medlem 
kan antagas person och till kollektiv medlem i föreningsregistret antecknad kör eller 
annat rättsgiltigt samfund eller stiftelse som önska stöda föreningens ändamål. 
 
Medlemmarna betalar till föreningen en medlemsavgift som årligen fastställes av 
föreningens årsmöte. Personlig medlems årsavgift utgör grundavgift. Kollektiv 
medlems årsavgift uträknas genom multiplikation av grundavgiften med talet 

 A 
( 2  +  ── ) 
         100 

där A är lika med antalet aktiva medlemmar eller medarbetare i samfundet. 
Ständigt medlemskap kan personlig medlem förvärva genom att i stället för det 
löpande årets medlemsavgift erlägga en engångsavgift som är femtonfaldig 
densamma. Ständig medlems rättigheter är desamma som för personlig medlem. 
Medlemsavgift för löpande kalenderår förfaller till betalning inom maj månad. 
 
§ 3 
 
Medlem som önskar utträda ur föreningen, skall härom meddela skriftligen till 
styrelsen eller dess ordförande eller ock muntligen vid föreningsmöte. Vid medlems 
utträde gäller beträffande medlemsavgift följande: 

- årsmedlem är skyldig att erlägga obetald avgift för det löpande kalenderåret 
- ständig medlem har icke rätt att återfå någon del av den erlagda 

engångsavgiften. 
 
Styrelsen kan ur föreningen utesluta medlem som icke erlagt till betalning förfallen 
medlemsavgift. 
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§ 4 
 
Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet för ett år i sänder vald 
styrelse bestående av ordförande och sex övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sin 
krets en vice ordförande och tillsätter erforderliga funktionärer. 
 
Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordförande eller, vid förfall för denne, 
av vice ordförande, är beslutsförig om ordförande eller vice ordförande jämte minst 
tre övriga styrelseledamöter är närvarande. Vid sammanträdet äger varje 
styrelsemedlem en röst. Vid röstning avgörs fråga genom enkel röstövervikt. Vid lika 
röstetal avgör ordförandes mening. 
 
§ 5 
 
Föreningens namn tecknas av ordförande ensam eller av två övriga 
styrelsemedlemmar tillsammans. 
 
§ 6 
 
Styrelsen äger handha föreningens ekonomi och bokföring samt tillse att 
föreningens medel är placerade på ett betryggande och inkomstbringande sätt. 
 
§ 7 
 
Föreningens räkenskaper avslutas årligen den 31 december. 
 
§ 8 
 
Kallelse till ordinarie eller extra föreningsmöte utfärdas av styrelsen senast tio 
dagar före mötesdagen medelst annons i en i Helsingfors utkommande 
svenskspråkig daglig tidning eller i brev, som bör vara till postanstalt för befordran 
inlämnat minst tio dagar före mötet. 
 
§ 9 
 
Föreningens årsmöte hålles senast inom april månad, varvid: 

1. mötet öppnas av föreningens ordförande eller äldsta närvarande 
styrelseledamot 

2. väljes ordförande, sekreterare och rösträknare för årsmötet samt två 
justeringsmän att jämte mötesordförande justera protokollet 

3. konstateras genom namnupprop och fullmaktsgranskning de närvarande 
röstberättigade medlemmarna 

4. konstateras mötets behörighet 
5. föredrages styrelsens årsberättelse och bokslut samt revisorernas utlåtande 
6. beslutes angående bokslutets fastställande och beviljandet av ansvarsfrihet 

för styrelsen 
7. fastställes styrelsens verksamhetsplan och budget för det pågående 

kalenderåret samt i samband därmed medlemsavgiften (grundavgiften) 
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8. förrättas val av ordförande. Om till ordförandeposten flera än två kandidater 
nomineras förrättas valet genom sluten omröstning 

9. förrättas val av sex styrelseledamöter. Om flera än sex kandidater nomineras 
förrättas valet genom sluten omröstning varvid de sex som härvid erhåller de 
flesta rösterna är valda 

10. väljes två revisorer och två revisorssuppleanter för att granska det löpande 
årets verksamhet och räkenskaper 

11. behandlas eventuella övriga ärenden. 
 
§ 10 
 
Extra föreningsmöte hålles när styrelsen finner det nödigt eller när minst 1/10 av 
föreningens medlemmar därom hos styrelsen anhållit. 
 
§ 11 
 
Rösträtt vid föreningens möten tillkommer närvarande personlig medlem direkt och 
kollektiv medlem genom en närvarande befullmäktigad representant. Sådan 
representant får företräda endast en kollektiv medlem. Varje personlig och varje 
kollektiv medlem äger en röst vid omröstning. 
 
I frågor, om vilka inte annat stadgats, fattas beslut med enkel röstövervikt. Vid lika 
röstetal avgör mötesordförandes mening, utom vid val då lotten avgör. 
 
§ 12 
 
Beslut om ändring av dessa stadgar och om upplösning av föreningen kan äga rum 
endast vid årsmöte. Härvid skall ärendet vara nämnt i möteskallelsen samt beslutet 
omfattas av minst ¾ av de vid mötet närvarande medlemmarna. 
 
§ 13 
 
I händelse föreningen upplöses, skall dess egendom anslås för ändamål som 
främjar den svenska manskörssången i Finland. 
 
§ 14 
 
I övrigt tillämpas lag om föreningar. 
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STATUTER 
 
för av Stödet r.f. förvaltade fonder 
 
 
 
 
 

Nils Westerholms kompositionsfond 
 
 
Den 16 april 1983 instiftade professor Nils Westerholm – hedersordförande i 
Finlands svenska manssångarförbund – Nils Westerholms kompositionsfond. 
 
Fondens ändamål är att stimulera den finlandssvenska manssångens utveckling 
och samtidigt så att säga ”följa tidens melodi”. Fonden kan användas till 
beställningsverk eller som pris i kompositionstävling som manssångarförbundets 
styrelse utlyst. Förbundsdirigenten och en av musiknämnden utsedd erkänd 
musiker utgör domarkollegiet vid tävling för komposition som bör vara så beskaffad 
att den kan framföras av manssångarförbundets  förbundskörer eller enkla 
kvartetter. 
 
Den årliga avkastningen av fondens medel skall delvis läggas till kapitalet, delvis 
användas till pris och beställningar av kompositioner för manskör. Kapitalet borde 
på lämpligt sätt fås att växa. 
 
Nils Westerholms kompositionsfond förvaltas av Stödet r.f. Beslut om utdelning av 
medel ur fonden fattas av Stödets styrelse. 
 
 
 

Ulf Korsströms minnesfond 
 
 
Ulf Korsströms minnesfond instiftades år 1992 för att hedra minnet av Ulf 
Korsström. 
 
Fondens ändamål är att stöda den svenskspråkiga kvartettsången i Finland. 


