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I Allmänt

§ 1

Föreningens namn är De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland rf.
Dess hemort

är Helsingfors och dess språk är svenska.

§ 2

Föreningens ändamål är att i Mellersta Nyland förbättra och skapa
ändamålsenliga omsorgsformer för personer med utvecklingsstörning.
Detta arbete görs i samråd med statliga och kommunala myndigheter
och andra på detta område verkande institutioner och organisationer.

Föreningens ändamål är även att tjäna som ett representationsorgan
för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga, liksom för
andra medlemmar, vilka har samma målsättning.

Föreningen är en allmännyttig förening.

§ 3

I detta syfte:

1.verkar föreningen som en sammanhållande länk mellan sina medlemmar

2.gör föreningen sammanställningar och förslag, som syftar till att
förbättra levnadsomständigheterna samt öka delaktigheten för
personer med utvecklingsstörning inom föreningens verksamhetsområde

3.anordnar föreningen möten och rekreation och idkar vid behov
publikationsverksamhet
4. Föreningen kan även bevilja understöd, bidrag och stipendier.

§ 4

Föreningen kan ha en eller flera sektioner vars verksamhet är en del
av föreningens verksamhet Föreningen kan ge sektionerna både
verksamhets- och budgetansvar.

§ 5

För att förverkliga sina målsättningar kan föreningen emotta
donationer och

testamenten, arrangera penninginsamlingar och lotterier. Föreningen
kan äga värdepapper och fastigheter.

§ 6

Föreningen är ansluten till Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf.
Föreningen kan även vara medlem i andra organisationer.

II Medlemskap
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§ 7

Till medlem antas person som godkänner föreningens ändamål och som
till föreningen betalar av årsmötet fastställd medlemsavgift.

Årsmötet kan befria från eller bestämma om en lägre medlemsavgift
för medlem på

följande grunder: om medlemmens förmåga att betala medlemsavgiften
kan anses

vara nedsatt, exempelvis p.g.a. sjukdom, arbetslöshet,
arbetsoförmögenhet eller av andra liknande skäl. Föreningen kan även
befria från eller sänka medlemsavgiften för

medlem som även är medlem i någon annan medlemsförening tillhörande
Förbundet

De Utvecklingsstördas Väl rf.

Om medlem ej betalt medlemsavgift under 2 år utesluts medlem genom
styrelsebeslut följande år.

Om medlem vill utträda ur föreningen, bör anmälan om detta göras
till föreningens styrelse.

Om medlem genom sitt beteende skadat föreningens verksamhet eller
anseende, har styrelsen rätt att utesluta medlemmen från föreningen
efter varning. Beslut härom bör omfattas av minst 2/3 av föreningens
styrelsemedlemmar.

.

III Föreningens verkställande och beslutande organ

§ 8

Föreningens beslutande organ är föreningsmötet och dess
verkställande organ är föreningens styrelse.

Föreningens möten

§ 9

Föreningen håller höstmöte och vårmöte. Mötena sammankallas av
föreningens styrelse.

Höstmötet hålls före utgången av november. Vårmötet hålls före
utgången av maj månad.

På höstmötet och vårmötet behandlas ärenden som specificerats i § 10
och § 11.

Härutöver kan hållas urtima föreningsmöten, då styrelsen anser skäl
härtill föreligga, eller då minst en tiondel (1/10) av föreningens
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medlemmar det fordrar.

Föreningsmötet beslutar i följande frågor:

Anskaffning och avyttring av fastigheter

Anskaffning och avyttring av bostadsaktier

Upptagning av lån och pantsättning av egendom

Kallelse till föreningens höst- och vårmöte och urtima
föreningsmöten ska utfärdas

minst 7 dagar före mötet genom skriftligt meddelande samt genom
anmälan på föreningens hemsida.

§ 10

Vid föreningens möte har varje närvarande medlem en (1) röst.

§ 11

På föreningens höstmöte:

1.väljs ordförande, sekreterare och andra behövliga funktionärer för
mötet samt tillsätts andra behövliga mötesutskott

2.väljs vart annat år styrelsens ordförande samt andra
styrelsemedlemmar

3.besluts om medlemsavgiftens storlek

4.besluts om nästa års budget och verksamhetsplan

På föreningens vårmöte:

1.väljs ordförande, sekreterare och andra behövliga funktionärer för
mötet samt tillsätts andra behövliga mötesutskott

2.genomgås föregående års verksamhetsberättelse och bokslut samt
revisorns utlåtande härom

3.fastställs bokslutet och besluts om ansvarsfrihet för styrelsen

4.väljs 1 CGR-revisor samt revisorssuppleant, som kan vara CGR-
samfund samt en verksamhetsgranskare och verksamhetsgranskarens
suppleant

5.behandlas övriga, till mötet hänskjutna ärenden, varvid dock
beaktas vad som stadgas i föreningslagens 24 §

§ 12

Till styrelsen som väljs för två (2) år i sänder av föreningens
höstmöte, hör en ordförande och minst sex (6) och högst 8 (8)
medlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för en period om 2 år.
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Ordförande kan återväljas för högst tre (3) 2-årsperioder i följd.

Styrelsen utser inom sig viceordförande och utom sig eller inom sig
sekreterare och kassör.

Styrelsen sammankommer på kallelse av ordförande eller vid förfall
av viceordförande dock minst två (2) gånger årligen.

Styrelsen är beslutsför, då ordförande eller viceordförande och
hälften av medlemmarna är närvarande. Styrelsens beslut fattas med
enkel röstmajoritet. Vid lika rösttal avgör ordförandens röst,
förutom vid val, då lotten avgör.

Styrelsens mandatperiod löper kalenderårsvis.

§ 13

Styrelsen:

1.bevakar föreningens intressen och sköter dess löpande ärenden,
sammankallar

föreningens möten, förbereder ärendenas behandling på föreningsmötet
och verkställer dess beslut,

2.handhar föreningens egendomsförvaltning och avger till

föreningens vårmöte en årlig berättelse om föreningens verksamhet

3.handhar över huvud taget skötseln av sådana ärenden, som inte
enligt

föreningslagen eller föreningens stadgar bör avgöras av
föreningsmötet

4.besluter om upprättande av sektioner

5. Styrelsen besluter efter ansökan om beviljandet av understöd,
bidrag och stipendier till personer och organisationer som stödet
föreningens målsättning.

Styrelsen kan inom sig eller utom sig upprätta behövliga utskott. Om
utskottens uppgifter besluter styrelsen vid deras upprättande.

IV Teckning av föreningens namn

§ 14
[ntr
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande. Föreningens namn
kan tecknas av styrelsens sekreterare jämte annan styrelsemedlem.
Styrelsen kan även utse annan person att ensam teckna föreningens
namn.

För handhavande av bank-, post- och andra löpande ärenden kan
styrelsen förordna någon funktionär att teckna föreningens namn.
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V Räkenskaper

§ 15

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och bör före
utgången av mars

månad överlämnas åt revisorerna för granskning. Revisionen bör vara
slutförd före utgången av april månad.

§ 16

Förslag till ändring av föreningens stadgar kan upptas till
behandling vid föreningens möte under förutsättning att dylikt
ärende meddelats i möteskallelsen, dock fordras för godkännande av
dylikt förslag minst 3/4 av de avgivna rösterna.

I samma ordning kan beslutas om upplösande av föreningen, men då bör
detta beslut stadfästas med samma röstmajoritet vid minst en månad
senare avhållet möte.

Om föreningen upplöses skall dess medel och annan egendom tillfalla
en registrerad

förening vars syfte befrämjar svenskspråkig handikappverksamhet i
Mellersta Nyland


