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SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO - 
FINLANDS MASKINBEFÄLSFÖRBUND – 
FINNISH ENGINEERS’ ASSOCIATION ry  

 
STADGAR  

 
 

1 § 
Föreningens namn, hemort och syfte 

 
Föreningens namn är Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund – Finnish 
Engineers’ Association ry och dess hemort är Helsingfors stad. Föreningens verksamhet är 
riksomfattande.  
 

2 §  
Förbundets syfte är att genom sina föreningar samla dem som hör till medlemskåren till ett 
samarbete i syfte att främja medlemmarnas ekonomiska, sociala och fackliga intressen, höja 
deras utbildningsnivå och förbättra deras samhälleliga ställning.  
 
För att uppnå sitt syfte ska förbundet  
  
1. Vara centralorganisation för sina inom landet verksamma föreningar och verka för att 

föreningar bildas på orter där ett tillräckligt antal ingenjörer, maskinmästare eller 
funktionärer med annan teknisk utbildning eller utbildning inom sjöfartsbranschen anser 
att sådana föreningar behövs.  

 

2. Representera medlemskåren inför myndigheter och arbetsgivare och 
arbetsgivarorganisationer samt i andra sammanhang där det är nödvändigt att 
medlemskårens synpunkter blir framförda.  

 

3.  Förbundet ska tillsammans med sina medlemsföreningar verka för att förbättra 
medlemmarnas avlöning, övriga anställningsvillkor och arbetsförhållanden, övervaka att 
lagstiftning som berör medlemmarna iakttas samt göra framställningar om utvecklande 
av denna lagstiftning.  

 

4. Övervaka Sjöfararnas Stiftelses verksamhet enligt vad som föreskrivs i 2 § av stiftelsens 
stadgar.  

 

5. Samarbeta och ingå avtal med sådana inhemska och utländska organisationer som 
utgående från likställdhetsprincipen arbetar för samma mål som förbundet.  

 

6. Självt eller tillsammans med andra organisationer ge ut ett språkrör samt andra fackliga 
och tekniska tryckalster. Dessutom publicerar förbundet elektronisk information. 

 

3 § 
Språk och partiståndpunkt 

 

Bägge inhemska språken är jämställda inom förbundet. Förbundet är partipolitiskt obundet. 
 

4 § 
Medlemskap i förbundet 
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1. Till medlem i förbundet antas varje registrerad maskinmästarförening eller annan 
teknisk förening eller en registrerad förening i sjöfartsbranschen, vars stadgar 
förbundsstyrelsen har godkänt. 
 
Ändringar i föreningarnas stadgar ska underställas förbundsstyrelsen för godkännande 
innan ändringarna anmäls till föreningsregistret. Stadgarna träder i kraft genast när de 
har förts in i föreningsregistret. Föreningarna kallas i dessa stadgar medlemsföreningar.  

  
2. En förening kan antas såsom medlemsförening i förbundet om den har minst tjugo (20) 

betalande medlemmar. I undantagsfall kan förbundsstyrelsen besluta att såsom 
medlemmar anta också föreningar med färre medlemmar. 

 

 Uppnådda medlemsrättigheter kvarstår. 
 

5 § 
Utträde eller uteslutande av en medlemsförening ur förbundet 

 
1. Ett ordinarie eller extraordinarie förbundsmöte kan utesluta en medlemsförening ur 

förbundet, om föreningen i sin verksamhet har brutit mot dessa stadgar eller 
föreningslagen eller om medlemsföreningen vägrar verkställa förbundsmötets beslut 
enligt stadgarna och föreningslagen. 
 
För uteslutande krävs ¾ av de avgivna rösterna. 

 

2. En medlemsförening kan utträda ur förbundet genom att minst tre (3) månader före 
utträdet anmäla detta på det sätt som föreskrivs i föreningslagen. Utträdet kan ske 
tidigast tre (3) månader efter att anmälan gjordes.  

 

3. Om en medlemsförening utträder eller utesluts ur förbundet, är föreningen skyldig att 
betala medlemsavgift till utgången av det kalenderår under vilket utträdet sker, likaså att 
betala övriga avgifter till vilka föreningen har förbundit sig i sin egenskap av medlem i 
förbundet. 
 
När en förening har utträtt eller uteslutits ur förbundet, förlorar den all rätt till förbundets 
fonder, förbundets övriga tillgångar eller annat understöd.  

 

4. Om en medlemsförening upplöses, ska de tillgångar som återstår efter likvidationen 
överlåtas till förbundet, om inte något annat föreskrivs i föreningens stadgar. 
 
Om en ny likadan förening som lyder under förbundet inom tre år bildas på orten, 
överlåts tillgångarna till denna nya förening.  

 

6 § 
Medlemsföreningarnas medlemmar 

 
1. Till medlem i en medlemsförening kan antas en person som har ingenjörs- eller 

maskinmästarutbildning eller annan teknisk utbildning eller utbildning i 
sjöfartsbranschen.  

 
2. Till passiv medlem i en medlemsförening kan styrelsen anta en person som har 

ingenjörs- eller maskinmästarutbildning eller annan teknisk utbildning eller utbildning i 
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sjöfartsbranschen och som betalar medlemsavgift till något annat fackförbund, dock inte 
ett som tillhör samma centralorganisation som Finlands Maskinbefälsförbund. 

 
En passiv medlem eller en medlem som är anställd av förbundet kan inte uppställas 
som kandidat vid val av förbundsstyrelseordförande eller ledamöter till 
förbundsstyrelsen.  

  

3. Personer som bedriver verksamhet som strider mot förbundets syften, utesluts ur 
föreningen av föreningens styrelse. Om uteslutningen har skett av disciplinära skäl, får 
den som på detta sätt har uteslutits ur en förening inte heller antas till medlem av någon 
annan förening som lyder under förbundet.  

 

7 § 
Medlemsföreningarnas rättigheter och skyldigheter 

 
1. En medlemsförening ska anmäla sina nya medlemmar till förbundet på en blankett som 

förbundet fastställer. I anmälan ska nämnas medlemmens fullständiga namn, 
personbeteckning, födelseort, studieort och studienivå samt den dag då han eller hon 
anslöt sig till föreningen.  

 

2. Varje förening som hör till förbundet ska årligen före utgången av mars sända sin 
verksamhetsberättelse för föregående år samt övriga statistiska uppgifter till 
förbundsstyrelsen.  
 
Föreningarna ska sända kopior av protokollen från de valmöten som föreskrivs i 
föreningarnas stadgar till förbundet senast 14 dagar efter att mötet har hållits.  

 

8 § 
Avgifter till förbundet 

 
1. Förbundsmötet fastställer grunderna för de förbunds- och föreningsavgifter som 

medlemmarna ska betala till förbundet, dvs. om avgiften är procentuell eller om den ska 
anges i euro.  

 
Den föreningsavgift som återbetalas till föreningarna räknas på medlemmarnas 
lönesumma. 
Förbundet redovisar kvartalsvis de influtna föreningsavgifterna till föreningarna. 
Avgifter till arbetslöshetskassan tas inte ut hos passiva medlemmar.  
 
Förbundsstyrelsen är skyldig att justera förbundsavgiftens storlek under tiden mellan 
förbundsmötena.  

 

2. Förbundsstyrelsen kan förplikta medlemsföreningarnas medlemmar, med undantag av 
de passiva medlemmarna, att betala en extra förbundsavgift, dock endast för sådana 
ändamål som inte tål uppskov och faller inom ramen för förbundets verksamhet.  

 

8 a § 
Medlemsavgifter för medlemsföreningarnas medlemmar 

 
1. En medlem eller en passiv medlem i en medlemsförening ska årligen betala den 

förbunds- och föreningsavgift som förbundsstyrelsen fastställer.  
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2. För att täcka sina administrativa kostnader har medlemsföreningen dessutom rätt att ta 
ut en tilläggsavgift som fastställs vid föreningens årsmöte.  

 

3. En medlem har rätt att från ingången av en kalendermånad flytta över från en 
medlemsförening till en annan, sedan han eller hon först har underrättat bägge 
föreningarna om saken samt gett sitt lönekontor den nya föreningens nummer för 
betalningen av medlemsavgiften. 

 

9 § 
Befrielse från medlemsavgifter 

 
1. Förbundsstyrelsen kan bevilja en medlemsförening befrielse från förbundsavgifter för 

sådana medlemmar som har de skäl till befrielse från medlemsavgiften som nämns i denna 
paragraf. I så fall ska föreningen på motsvarande sätt befria sina medlemmar från 
medlemsavgifter i föreningen.  

 

Studerande medlemmar är befriade från medlemsavgifter under den egentliga studietiden.  
 

Pensionerade medlemmar befrias från medlemsavgifter för pensionernas del sedan de 
visat upp pensionsbeslutet för förbundsstyrelsen.  

 

En pensionerad medlem betalar en årsavgift som förbundsstyrelsen årligen fastställer. En 
medlem som försummat att betala avgiften får inte använda de förmåner som förbundet 
erbjuder. 

 
När en medlem får rehabiliteringsstöd, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet 
samt vårdledighet beviljas befrielse från skyldigheten att betala medlemsavgift för lika lång 
tid som rehabiliteringsstödet, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledigheten samt 
vårdledigheten har beviljats. 

 

Om en medlem tar emot förvärvsarbete, blir han eller hon på nytt skyldig att betala 
medlemsavgift.  

 
En medlem som lider av långvarig sjukdom kan av förbundsstyrelsen på ansökan beviljas 
befrielse från skyldigheten att betala medlemsavgift.  

 

Styrelsen ska utesluta en föreningsmedlem som utan att anföra godtagbara skäl har 
underlåtit att betala sina förbundsavgifter för en längre tid än sex (6) månader. En medlem 
som på detta sätt har uteslutits ur föreningen, kan antas på nytt som ny medlem av 
föreningen.  

 

10 § 
Förbundets förvaltning 

 
Förbundets angelägenheter sköts av förbundsmötet, förbundsstyrelsen, ett arbetsutskott som 
förbundsstyrelsen tillsätter inom sig samt av förbundets funktionärer.  
 

11 § 
Förbundsmöten 

 
1. Ordinarie förbundsmöte hålls vart fjärde år i april eller maj. Förbundsstyrelsen 

bestämmer närmare plats och tidpunkt för mötet.  
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2. Förbundsstyrelsen sänder en möteskallelse till medlemsföreningarna senast en månad 
före förbundsmötet. Till kallelsen ska fogas ett förslag till arbetsordning, förbundets 
bokslut och verksamhetsberättelse samt revisorernas utlåtande.  

 

3. Varje medlemsförening får vid sitt möte till förbundsmötesombud utse ett ombud för 
varje fullt 50-tal medlemmar, dock så, att en förening vars medlemsantal understiger 50 
får utse ett ombud. 

 
När antalet ombud bestäms beaktas personer som enligt 9 § i stadgarna är befriade 
från medlemsavgifter samt betalande medlemmar som har högst sex (6) månaders 
medlemsavgifter obetalda.  
 
Ombuden bör vara medlemmar av den aktuella föreningen och varje ombud har en (1) 
röst.  

 

4. När föreningarna utser sina ombud till förbundsmötet, ska de i mån av möjlighet försöka 
beakta proportionerna mellan de verksamhetsområden som finns representerade inom 
medlemskåren.  

 

5. Skyldiga att närvara vid förbundsmötet är såsom representanter för förbundsstyrelsen, 
förbundsstyrelsens ordförande, minst två ordinarie ledamöter av förbundsstyrelsen samt 
de funktionärer i förbundet som förbundsstyrelsen har beordrat till uppgiften. Dessa har 
yttranderätt men inte rösträtt vid mötet. 

 
En ledamot av förbundsstyrelsen får inte vid förbundsmötet vara ombud för någon 
örening.  

 
6. Mötesombuden ska ha en fullmakt från sin förening. Fullmakterna granskas före mötet 

av representanter för förbundsstyrelsen.  
 

7. Förbundsmötet är beslutfört då det är stadgeenligt sammankallat.  
 
8. Vid förbundsmötet har varje ombud rösträtt enligt 11 § 3 mom. 

 
Ärendena avgörs med enkel majoritet, utom i de fall som nämns i 5 § 1 mom. och 17 § i 
dessa stadgar. 
 
Om rösterna faller lika, avgörs val samt omröstningar som har förrättats med slutna 
sedlar av lotten, medan i andra frågor den mening blir gällande som ordföranden 
understöder. 
 
Omröstningen förrättas öppet, om inte någon av de röstberättigade kräver omröstning 
med sedlar. I så fall förrättas omröstningen med slutna sedlar.  

 

9. Förslagsrätt till förbundsmötet har förbundsstyrelsen och medlemsföreningarna.  
 

10. Ärenden som föreningarna önskar få behandlade av förbundsmötet ska med 
motiveringar sändas till förbundsstyrelsen tre månader före förbundsmötet.  
 

11. Förbundsmötet öppnas av förbundsstyrelsens ordförande. Mötesordföranden utses 
bland ombuden.  
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12. Under mötesordförandens ledning väljs två (2) vice ordförande, två protokollförare, två 
protokollgranskare och tre rösträknare. 
 
Protokollförarna och rösträknarna behöver inte vara mötesombud.  

 

13. Protokollet vid förbundsmötet förs på finska. 
 
När protokollet har justerats och godkänts sänds en kopia av det till förbundets 
medlemsföreningar. På begäran får föreningarna en kopia av protokollet på bägge 
språken.  

 

14. Det ordinarie förbundsmötet ska behandla följande ärenden:  
 

a)  föredra fullmaktsgranskarnas utlåtande över granskningen av 
mötesombudens fullmakter 

 
b)  fastställa arbetsordningen för mötet, 
 
c)  föredra protokollet från föregående förbundsmöte, 
 
d)  föredra förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och fatta beslut om de 

åtgärder som denna eventuellt ger anledning till, 
 
e)  föredra den föregående verksamhetsperiodens räkenskaper, revisorernas 

och verksamhetsgranskarnas utlåtanden och den förklaring som 
förbundsstyrelsen eventuellt har avgivit med anledning därav, fastställa 
bokslutet och fatta beslut om beviljande av ansvarsfrihet för 
förbundsstyrelsen, 

 

f)  fatta beslut om eventuella förslag till ändring av stadgarna, För en ändring 
av stadgarna krävs minst ¾ av de vid omröstningen avgivna rösterna.  

 
g) fatta beslut om grunderna för förbunds- och föreningsavgifterna, 
 
h)  fatta beslut om utgivning av tidskrift, 
 
i)  fastställa arvoden och dagtraktamenten för förbundsstyrelsens ordförande 

och ledamöter, 
 
j)  fastställa av skattestyrelsen godkända reseersättningar och 

dagtraktamenten för förbundsmötesombuden,  
 

k)  välja ordförande för förbundsstyrelsen och nya ledamöter till 
förbundsstyrelsen, enligt vad som föreskrivs i 12 § samt 
revisionssammanslutning och verksamhetsgranskare för nästa 
verksamhetsperiod, enligt vad som föreskrivs i 16 § 1 och 2 punkten. En 
funktionär i förbundet kan inte väljas vare sig till ordförande för 
förbundsstyrelsen eller till ledamot i den. 

 

l)  behandla övriga ärenden som ska behandlas av förbundsmötet.  
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15. Extraordinarie förbundsmöte kan hållas om förbundsstyrelsen anser det behövligt för ett 
särskilt viktigt ärende, som inte tål uppskov eller om föreningar vilka företräder minst 1/3 
av antalet medlemmar i förbundets medlemsföreningar eller 1/3 av förbundets 
medlemmar skriftligen begär detta av förbundsstyrelsen. 
 

Det extraordinarie förbundsmötet sammankallas då av förbundsstyrelsen genom ett 
cirkulär som ska tillställas föreningarna minst två veckor innan mötet börjar. I cirkuläret 
ska nämnas tid och plats för mötet samt de ärenden som behandlas vid mötet.  

 

12 § 
Förbundsstyrelsen 

 
1. Till förbundsstyrelsen utses ordförande och tio andra ordinarie ledamöter på det sätt 

som anges i 6 § 2 punkten. 
. 

På samma sätt utses särskilt för varje ordinarie ledamot en första och en andra 
personlig ersättare. 
 
Om en ledamot av förbundsstyrelsen tillfälligt är förhindrad att delta i förbundsstyrelsens 
sammanträde, ska han eller hon kalla in sin ersättare. 
 
Två ordinarie ledamöter och deras personliga ersättare ska representera förbundets 
svenskspråkiga föreningar.  

 
2. Förbundsstyrelsens ordförande samt de ordinarie ledamöterna och ersättarna ska aktivt 

delta i arbetslivet.  
 

Om ordföranden för förbundsstyrelsen eller en ledamot i förbundsstyrelsen väljs till 
funktionär i förbundet under verksamhetsperioden ska denna omedelbart avgå ur 
förbundsstyrelsen.  

  
3. Mandatperioden för förbundsstyrelsens ordförande samt de ordinarie ledamöterna och 

ersättarna inleds den första dagen i den månad som närmast följer på förbundsmötet.  
 

4. Föreningarna bör före den 1 februari det år då det ordinarie förbundsmötet 
sammanträder skriftligen anmäla sina förbundsstyrelsekandidater till förbundsstyrelsen. 
En förteckning över de uppställda kandidaterna sänds till förbundsmötesombuden 
tillsammans med det cirkulär som nämns i 11 § 2 punkten.  

 

5. Förbundsmötet kan utse ordföranden för förbundsstyrelsen bland 
medlemsföreningarnas kandidater, men är inte bundet till dessa. Den person som väljs 
får dock inte vara jävig på det sätt som avses i 6 § 2 punkten och 11 § 14 k punkten. 
Varje förening har rätt att ställa upp endast en kandidat. 
 
Förbundsstyrelsen utser inom sig en första och andra vice ordförande, behövliga 
sektioner och kommittéer. 

 

6. Förbundsstyrelsen ansvarar för skötseln av förbundets samtliga tillgångar och ska 
därvid iaktta dessa stadgar och förbundsmötets beslut. 
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Fria från ansvar är endast de ledamöter av förbundsstyrelsen som inte har varit 
närvarande när ett skadevållande beslut fattades eller som har anmält avvikande 
mening till protokollet.  

 

7. Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller, om han är 
förhindrad, vice ordföranden, så ofta ärendena det kräver eller när tre ordinarie 
ledamöter begär ett sammanträde.  

 

Förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott, vilket består av 
förbundsordföranden, vice ordförandena samt en (1), högst två (2) ledamöter samt en 
personlig ersättare för var och en av dessa. Arbetsutskottet bereder de ärenden som 
behandlas av förbundsstyrelsen samt behandlar andra ärenden som förbundsstyrelsen 
anvisar arbetsutskottet.  

 

Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordförande eller två (2) ledamöter. 
Arbetsutskottet är beslutfört när ordföranden och fler än hälften av arbetsutskottets 
övriga ledamöter är närvarande. 
 
Ett beslut av arbetsutskottet ska underställas förbundsstyrelsen om två (2) av 
ledamöterna begär det. 
 
Arbetsutskottet utövar underställd förbundsstyrelsen tillsyn över de utskott, kommittéer 
och delegationer som förbundsstyrelsen tillsätter samt deras verksamhet. 
 
Arbetsutskottet kan tillsätta behövliga arbetsgrupper som biträder utskottet.  

 

8. Förbundsstyrelsens ledamöter får inte ha förtroendeuppdrag i andra motsvarande 
föreningar eller förbund, med undantag av förtroendeuppdrag i föreningar som hör till 
förbundet eller centralorganisationer i vilka förbundet är medlem.  

  
9. Möteskallelserna ska skickas ut senast fyra dagar före mötet. I brådskande fall kan 

förbundsstyrelsen med kort varsel sammankallas muntligen eller per telefon.  
 

10. En stadgeenligt sammankallad förbundsstyrelse är beslutför när minst ordföranden eller 
vice ordföranden och fem ledamöter är närvarande.  

 

11. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika blir den mening gällande 
som ordförande har omfattat.  

 

12. För beslut om ekonomiska ärenden krävs dock att minst sex ledamöter omfattar 
beslutet.  

 

13. En ersättare i förbundsstyrelsen har rätt att närvara vid ett sammanträde även om han 
eller hon inte träder i stället för någon ordinarie ledamot. Ersättaren har då rätt att yttra 
sig vid sammanträdet men har inte rösträtt.  

 

14. En ordförandekonferens ordnas årligen för föreningarnas ordförande. De år då 
förbundsmötet infaller ordnas konferensen inte. Konferensen förbereds och 
sammankallas av förbundsstyrelsen.  

 

13 § 
Förbundsstyrelsens uppgifter 



 9 

 
Förbundsstyrelsen representerar och leder förbundet samt sköter förbundets angelägenheter 
enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut.  
 
Till förbundsstyrelsens uppgifter hör i regel att:  
 
1. Anställa och avskeda förbundets funktionärer, komma överens med funktionärerna om 

anställningsvillkor och lön samt ge funktionärerna förhållningsregler.  
 

2. Sammankalla förbundsmöten och föra medlemsförteckning.  
 

3. Utöva tillsyn över medlemsföreningarnas verksamhet, så att dessa iakttar förbundets 
stadgar och förbundsmötenas beslut.  

 

4. Redigera förbundets tidskrift och vid behov övriga publikationer samt se till deras 
spridning och ekonomi.  

 

5. Följa fackliga förhållanden, arbetsförhållanden och löner inom de branscher där 
föreningarnas medlemmar är verksamma samt vid missförhållanden vidta behövliga 
åtgärder för att avhjälpa dessa.  

 

6. Göra upp förslag till arbetsordning för förbundsmötet.  
  
7. Årligen göra upp budgeten och bestämma medlemsavgiften samt årsavgiften för 

pensionerade medlemmar.  
 

8. Förbundsstyrelsen beslutar om försäljning, byte, köp och inteckning av egendom samt 
om att ingå borgensförbindelser.  

 

9. Årligen göra upp verksamhetsberättelsen.  
 

10. Sända kopior av förbundsstyrelsens protokoll och övrig information till föreningarna.  
 

11. Fatta beslut om inledande och avslutande av eventuella stridsåtgärder. I syfte att 
klarlägga medlemskårens åsikt verkställs vid behov en rådgivande medlemsomröstning 
i de branscher som omfattas eller kan komma att omfattas av arbetskonflikten.  

 

12. Se till att avslutade räkenskapsböcker, kassaverifikat och andra behövliga dokument 
före utgången av februari lämnas till revisorerna.  

 

14 § 
Funktionärernas uppgifter 

  
1. Ordföranden sammankallar förbundsstyrelsen så ofta han anser det behövas. Om 

ordföranden är förhindrad att sköta sina uppgifter sköts dessa av I vice ordföranden 
eller, om också denna är förhindrad, av II vice ordföranden.  

 

2. De uppgifter som ska skötas av förbundets anställda funktionärer bestäms i ett 
reglemente som förbundsstyrelsen gör upp.  

  
3. Verksamhetsledaren är skyldig att vara närvarande vid förbundsstyrelsens 

sammanträden, årligen göra upp en verksamhetsberättelse över verksamhetsperioden, 
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sköta korrespondensen och sända möteskallelser enligt ordförandenas anvisningar 
samt inför förbundsstyrelsen ansvara för förvaltningen av och tillsynen över förbundets 
penningmedel.  

 

4. Kassören ska förvalta förbundets penningmedel enligt förbundsstyrelsens och 
verksamhetsledarens anvisningar, föra bok över förbundets inkomster och utgifter samt 
tillgångar och skulder, med förbundsstyrelsens medverkan göra upp en budget för 
följande verksamhetsperiod, samt efter kalenderårets utgång göra upp bokslutet.  

 

5.  En anställd funktionär får inte utan förbundsstyrelsens samtycke ha bisysslor.  
 

15 § 
De som får teckna förbundets namn 

 
Förbundets namn tecknas av förbundsstyrelsens ordförande, I vice ordföranden, II vice 
ordföranden och verksamhetsledaren, två tillsammans.  
 

16 § 
Revision 

 
1. Förbundets räkenskapsperiod är ett kalenderår.  
 Förbundets tillgångar och räkenskaper granskas av en utomstående 

revisionssammanslutning som utses av förbundsmötet. 
 

Vid förbundsmötet väljs dessutom två verksamhetsgranskare och två suppleanter . 
 
Vid valet av verksamhetsgranskare följs samma princip som vid valet av ledamot till 
förbundsstyrelsen.  

 
2. Revisionssammanslutningens, verksamhetsgranskarnas och suppleanternas mandattid 

är tiden mellan två på varandra följande förbundsmöten.  
 
3. Verksamhetsledaren bör lämna räkenskaperna och relevanta protokoll till revisorn och 

verksamhetsgranskarna senast före utgången av februari.  
  
4. Revisorn och verksamhetsgranskarna har rätt att när som helst under räkenskapsåret 

granska bokföringsböckerna och kassan.  
  
5. Revisorns utlåtande och verksamhetsgranskarnas skriftliga 

verksamhetsgranskningsberättelse ska årligen lämnas till förbundsstyrelsen före 
utgången av mars.  

  
6. Det år då förbundsmötet infaller lämnas revisorns utlåtande och 

verksamhetsgranskarnas skriftliga verksamhetsgranskningsberättelse till 
förbundsstyrelsen senast två veckor före mötet.  

 
7. När bokslutet och revisorns utlåtande samt verksamhetsgranskarnas skriftliga 

verksamhetsgranskningsberättelse är färdiga ska de sändas till föreningarna. 
 
 

17 § 
Upplösning av förbundet 
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Frågan om upplösning av förbundet kan tas till behandling i förbundsstyrelsen endast om ¾ av 
det sammanlagda antalet medlemmar i förbundets medlemsföreningar begär det.  
 
Ett beslut om upplösning av förbundet kan endast fattas av ett ordinarie förbundsmöte och 
med minst ¾ av de vid omröstningen avgivna rösterna.  
 
Om förbundet upplöses, ska förbundsmötet samtidigt fatta beslut om till vilket för 
medlemskåren nyttigt ändamål förbundets återstående tillgångar ska överlåtas.  

 
18 § 

Allmänna bestämmelser 
 
1. Förbundets olika fonder och övriga tillgångar är förbundets gemensamma egendom, 

likaså förbundets tidskrift och dess tillgångar.  
 

2. Förbundets penningmedel ska deponeras i en solid bank eller placeras i säkra 
värdepapper. Värdepappren ska förvaras i bankfack.  

  
3. De tillgångar som förbundets fonder förfogar över ska skötas enligt stadgarna för dessa 

fonder. Förbundet har rätt att ta emot donationer och testamenten.  
 
4. Förbundets tidskrift har egen ekonomi. Beslut om dess budget fattas av 

förbundsstyrelsen.  
 

19 § 
Förbundet ska i sin verksamhet iaktta bestämmelserna i föreningslagen och de stadgar som ett 
ordinarie eller extraordinarie förbundsmöte har antagit.  
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