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STADGAR FÖR BASORGANISATION INOM VÄNSTERFÖRBUNDET

Namn och hemort
1§

Föreningens namn är Åbo Gröna Vänster rf och dess hemort är Åbo.

Syfte
2§

Som basorganisationerna inom VÄNSTERFÖRBUNDET r.p – som i dessa stadgar kallas
förbundet – är föreningens syfte att
-

inom sitt verksamhetsområde ordna verksamhet för sina medlemmar och andra människor
som verkar i enlighet med förbundets syften;

-

ta del i statlig, landskaps- och kommunal samt annan samhällelig verksamhet;

-

öka den regionala, ekonomiska, sociala jämlikheten och jämlikheten mellan könen
samt främja miljövård och demokratiseringen i arbetslivet;

-

försvara och utvidga människors demokratiska rättigheter och friheter, utveckla kulturliv
och bildning samt främja och utveckla demokratiska uppfattningar och målsättningar.

Verksamhetens art
3§

Föreningen förverkligar sitt syfte genom att ordna skolnings-, fest- och nykterhetstillställningar,
producera lokalradio- och tv-sändningar och annan motsvarande verksamhet samt genom att
publicera och sprida litteratur och tidningar.
Föreningen kan äga för verksamheten behövliga fastigheter samt aktier, obligationer och andra
värdepapper. Föreningen har också rätt att ta emot testamenten och donationer.
För att stöda verksamheten kan föreningen, efter att ha skaffat erforderligt tillstånd, idka lokal
radio- och tv-verksamhet, turism-, inkvarterings- och restaurangverksamhet, bingoverksamhet,
boktryckar-, bokhandels-, biograf- och kioskverksamhet samt ordna lotterier och
penninginsamlingar.

Beviljande av medlemskap
4§

Medlemskap i föreningen kan beviljas finländsk medborgare samt utlänning bosatt i Finland.
Villkoret är att personen godkänner dessa stadgar och med sin verksamhet vill främja
förverkligandet av föreningens syfte, och att föreningens styrelse godkänner personen som medlem.
Om medlemmen flyttar från en förening till en annan behåller hen sina tidigare medlemsrättigheter.
Medlem i föreningen har rätt att delta i dess beslutsfattande, bli vald till förtroendeuppdrag, samt
hållas informerad om styrelsens beslut och föreningens verksamhet och tillstånd.

Medlemsavgifter
5§

Medlem i föreningen betalar medlemsavgift. Medlemsavgiften för följande år bestäms vid ett
under hösten hållet stadge-enligt förbundsfullmäktigemöte.
Medlemsavgiften

består

av

förbundsavgiften,

avgiften

till

distriktsorganisationen

och

föreningens alias basorganisationens medlemsavgift i enlighet med det som bestämts i samband
med bestämmandet av avgiftens belopp.
Medlemsavgiften uppbärs via post- och bankförbindelser av förbundet som varje halvår

överför

föreningens andel av medlemsavgiften till föreningen.
Vidare kan föreningen av sina medlemmar uppbära en extra medlemsavgift. Avgiftens storlek
bestäms vid föreningens årsmöte.
Medlem kan av föreningens styrelse anhålla om tillfällig- eller tills vidarebefrielse från
medlemsavgift på grund av sjukdom, graviditet, värnplikt, civiltjänstgöring eller annat med dessa
jämförbart skäl.

Uppsägning av medlemskap
6§

Medlem kan säga upp sitt medlemskap i föreningen genom att skriftligen meddela om detta till
styrelsen eller dess ordförande, eller muntligen vid ett möte varvid det antecknas i protokollet.

Avskedande av medlem
7§

Om medlem agerar i strid med föreningens syften kan föreningen vid ett möte avskeda denna
medlem. Hen bör före beslut om avskedande fattas ges tillfälle att förklara grunderna till sitt
handlande.
Om medlem lämnat medlemsavgiften obetald i två (2) på varandra följande kalenderår kan

föreningens styrelse anse att medlemmen lämnat föreningen.

Föreningens möten
8§

Föreningens årsmöte, som hålls i januari-februari, sammankallas minst en vecka före mötet.
Möteskallelsen sätts upp på anslagstavla på allmän plats, skickas i skriftlig form till
medlemmarna, eller annonseras i dagstidning. Om övriga möten meddelas på samma sätt minst två
(2) dagar före mötet.

Årsmötesärenden
9§

Efter att årsmötet öppnats behandlas följande:
1)

Mötets laglighet och beslutförhet;

2)

Val av mötesordförande och sekreterare samt två (2) protokolljusterare;

3)

Godkännande av föredragningslistan;

4)

Den av styrelsen sammanställda årsberättelsen för den avslutade verksamhetsperioden

5)

Bokslut och revisorernas utlåtande samt fastställande av bokslut;

6)

Styrelsen och andra ansvariga beviljas ansvarsfrihet;

7)

Verksamhetsplan och budget, samt den eventuella extra medlemsavgiftens storlek;

8)

Val av medlemmar till styrelsen inom ramen för förordningen i 10 §, samt val av
ordförande, viceordförande och övriga styrelsemedlemmar

9)

Val av två revisorer och en eller två vice-revisorer med uppgift att granska konton och
administration samt

10)

Ärenden presenterade av styrelsen och medlemmarna.

Styrelsen
10 §

Föreningens ärenden sköts av en styrelse, vald vid årsmötet för ett år i taget. Styrelsen
representerar föreningen. I styrelsen ingår ordförande, viceordförande och 2 – 10 medlemmar samt
1 – 4 suppleanter.
Styrelsen är beslutförd, då ordförande eller viceordföranden och minst hälften av dess
medlemmar är närvarande. Beslut fattas med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller jämnt avgör
ordförandens röst, vid val är det dock lotten som avgör.

11 §

Styrelsens uppgifter är att
1)

planera föreningens verksamhet;

2)

sammankalla föreningens möten;

3)

verkställa besluten fattade vid föreningens möten;

4)

godkänna medlemmar till föreningen;

5)

ta in behövliga funktionärer och

6)

upprätthålla medlemsförteckning.

Namnteckning
12 §

Föreningens namn tecknas av ordföranden, viceordföranden och den person styrelsen inom sig valt
till sekreterare, var för sig.

Räkenskapsår
13 §

Föreningens räkenskapsår är ett kalenderår.

Allmänna bestämmelser
14§

Stadgeändring kräver minst två tredjedelars (2/3) majoritet av rösterna vid föreningsmöte.
Ändring av stadgarna kräver också förbundsstyrelsens godkännande innan ändringen registreras i
föreningsregistret.

15 §

Föreningen kan inte gå ut ur förbundet eller upplösas om tre medlemmar motsätter sig detta.

16 §

Om föreningen upplöses eller upphör, överförs dess tillgångar till VÄNSTERFÖRBUNDET r.p.

17 §

I ärenden som inte omfattas av dessa stadgar tillämpas föreningslagen.

