Bildningsalliansen rf
Föreningens stadgar
Registernummer:

159.031

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Bildningsalliansen rf. Föreningens hemort är Helsingfors och dess språk är svenska.
§ 2 Föreningens syfte
Föreningens syfte är att stöda den fria bildningen på svenska i Finland både nationellt och regionalt.
Föreningen uppnår sitt syfte bl.a. genom att:
- informera och bedriva intressebevakning
- vara remissinstans och sakkunnigorganisation för statliga och kommunala myndigheter och andra organisationer
- ordna fortbildningar och seminarier
- utarbeta handledningar, broschyrer och annat informationsmaterial
- genomföra olika bildningsprojekt på svenska
- samarbeta med bildningsorganisationer inom och utom landets gränser
- stödja forskning i vuxenpedagogik och i fri bildning samt genomföra utredningar
För att stöda sin verksamhet kan föreningen äga fast och lös egendom, ta emot testamenten, gåvor och understöd
samt ordna penninginsamlingar.
§ 3 Medlemmar
Medlemmar i föreningen är sådana registrerade föreningar, organisationer med rättshandlingsförmåga och personer
som stödjer den fria bildningen på svenska i Finland eller är aktörer inom den fria bildningen i Finland. Föreningens
styrelse godkänner medlemsansökningarna.
Utträde
En medlem kan utgå ur föreningen genom att skriftligt anmäla om det till styrelsen, till ordföranden eller genom att
vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. Uppsägningstiden är sex (6) månader.
Uteslutning
En medlem som inte uppfyller de förpliktelser som medlemskapet förutsätter eller som motarbetar föreningens syfte,
kan på förslag av styrelsen uteslutas ur föreningen. Ett beslut om uteslutning ska fattas vid föreningens möte och
måste omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av antalet röster.
Hedersmedlem
Till hedersmedlem kan vid föreningsmöte på förslag av styrelsen utse en person som särskilt förtjänstfullt verkat för
föreningens syften.
§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av föreningsmöte på hösten och inkasseras av alla medlemmar. Hedersmedlemmar betalar
ingen medlemsavgift.
§ 5 Föreningsmöte
Föreningsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens ordinarie möten är vårmötet och höstmötet.
Vårmötet ska ordnas inom april. Höstmötet ska ordnas inom november.

En skriftlig kallelse skickas till medlemmarna minst fyra (4) veckor före mötet. Föredragningslistan med bilagor skickas
senast två (2) veckor före mötet. Ärenden som ska behandlas av ett ordinarie föreningsmöte lämnas in till styrelsen
senast två (2) månader före mötet.
Extra föreningsmöte
Ett extra föreningsmöte för att behandla ett givet ärende sammankallas om föreningsmötet besluter om det, om
styrelsen anser att det finns skäl till det eller om minst en tiondel (1/10) av förbundets röstberättigade medlemmar
skriftligen kräver det av styrelsen. En skriftlig kallelse till ett extra föreningsmöte skickas ut minst fyra (4) veckor före
mötet.
När styrelsen eller föreningens möte så beslutar är deltagande i föreningens möte möjligt med hjälp av
datakommunikation under mötet enligt vad som närmare bestäms i föreningens omröstnings- och valordning.
Valberedningen som väljs vid föreningens vårmöte ska bestå av tre till fem (3-5) personer. Organets uppgift är att inför
höstmötet bereda valet av ordförande och styrelsemedlemmar samt ersättare.
Som föreningsmötets beslut gäller, om inte annorlunda bestäms i dessa stadgar, den åsikt som har understötts av mer
än hälften av de avgivna rösterna. Vid jämnt röstetal avgör ordförandens röst. Val avgörs med samma majoritet. Val
förrättas med slutna sedlar, då någon representant så yrkar. Om rösterna i ett val faller jämnt, avgör lotten. Ett ärende
som behandlas för första gången bordläggs till ett följande möte, ifall minst fem (5) närvarande representanter yrkar
på det.
§ 6 Representanter vid föreningsmöte
Varje medlemsorganisation utser två (2) befullmäktigade representanter till föreningsmötena. Varje representant har
en röst. Personmedlemmar eller hedersmedlemmar har inte rösträtt men rätt att yttra sig.
§ 7 Ärenden vid vår- och höstmötet
Vid det ordinarie vårmötet behandlas följande ärenden:
1. val av ordförande och vice ordförande,
2. konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet,
3. val av två protokolljusterare,
4. val av fullmaktsgranskare och rösträknare,
5. fastställande av röstlängden,
6. fastställande av föredragningslistan,
7. genomgång av årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse,
8. fastställande av bokslut,
9. beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga,
10. val av valberedning inför höstmötet,
11. övriga ärenden som nämns på föredragningslistan.
Vid det ordinarie höstmötet behandlas följande ärenden:
1. val av ordförande och vice ordförande,
2. konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet,
3. val av två protokolljusterare,
4. val av fullmaktsgranskare och rösträknare,
5. fastställande av röstlängden,
6. fastställande av föredragningslistan,
7. fastställande av medlemsavgiften,
8. fastställande av arvoden och reseersättningar för de förtroendevalda,
9. fastställande av en budget för verksamhetsåret,
10. fastställande av verksamhetsårets verksamhetsplan,
11. val av ordförande för styrelsen,
12. val av övriga styrelsemedlemmar och personliga ersättare för dem,
13. val av en (1) revisor och en (1) ersättare
14. övriga ärenden som nämns på föredragningslistan.

§ 8 Styrelsen
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som väljs årligen och som består av ordföranden och sex-åtta (6-8)
övriga medlemmar. De ordinarie styrelsemedlemmarna har personliga ersättare. Styrelsen utser inom sig två
viceordförande och fördelar övriga uppdrag. En regional fördelning av styrelseposterna ska beaktas. Vid val tillämpas
en omröstnings- och valordning som föreningsmötet har godkänt.
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som består av ordföranden och åtta (8) ordinarie medlemmar. De
ordinarie styrelsemedlemmarna har personliga ersättare. Mandatperioden för ordföranden, styrelsemedlemmarna
och ersättarna är två (2) kalenderår. Hälften av de ordinarie styrelsemedlemmarna och deras ersättare är årligen i tur
att avgå. Ordförande väljs vartannat år. Första gången styrelsen väljs efter att dessa stadgar har trätt i kraft förrättas
lottning så att hälften av styrelsemedlemmarna och deras ersättare har en mandatperiod på två år och hälften en
mandatperiod på ett år. Om en medlem av styrelsen eller en ersättare avgår före mandatperiodens utgång väljs en ny
medlem för den återstående mandatperioden av föreningsmötet. Styrelsen utser årligen vid sitt konstituerande möte
inom sig två viceordförande och fördelar övriga uppdrag. En regional fördelning av styrelseposterna ska beaktas. Vid
val tillämpas en omröstnings- och valordning som föreningsmötet har godkänt.
Styrelsen tillsätts så att alla de olika undervisningsformerna inom den fria bildningen ges möjlighet att ha
representation i styrelse.
Ordföranden sammankallar styrelsen då den anser det nödvändigt eller då minst tre styrelsemedlemmar begär det.
Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra övriga styrelsemedlemmar är närvarande.
Som styrelsens beslut vid jämnt röstläge gäller mötets ordförandens röst. Styrelsen kan utse utskott enligt behov.
Styrelsen utser årligen ett arbetsutskott som bereder styrelsens möten och kan handha löpande ärenden.
§ 9 Styrelsens uppgifter
Till styrelsens uppgifter hör att:
- leda föreningens verksamhet enligt de här stadgarna och föreningsmötets beslut,
- ta initiativ som främjar föreningens och dess medlemmars verksamhet,
- kalla medlemmarna till ordinarie och extra föreningsmöten och förbereda de ärenden som skall behandlas vid dem,
- förvalta föreningens medel och egendom,
- utse en verksamhetsledare och eventuella andra befattningsinnehavare,
- handlägga övriga ärenden.
§ 10 Namntecknare
Föreningens namn kan tecknas av:
- styrelsens ordförande tillsammans med en annan styrelsemedlem eller
- styrelsens vice ordförande tillsammans med en annan styrelsemedlem eller
- av styrelsen utsedd funktionär
§ 11 Redovisningsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är ett kalenderår. Bokslutet ska överlämnas till revisorn senast en (1)
månad före föreningens vårmöte.
§ 12 Ändring av stadgarna
Föreningens stadgar kan ändras genom ett beslut av föreningensmöte. Beslutet skall fattas med minst tre fjärdedels
(3/4) majoritet av rösterna.
§ 13 Upplösning av föreningen
Ett beslut om att upplösa föreningen fattas av två (2) på varandra följande föreningsmöten som ska hållas med minst
en månads mellanrum. För att bli giltigt ska beslutet vid det första mötet omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) och
vid det andra mötet av minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna.

Om föreningen upplöses ska dess tillgångar användas för att främja det svenska fria bildningsarbetet i Finland enligt
beslut som fattas vid det sista föreningsmötet.

