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I. ALLMÄNT

1 § Föreningens namn är Svenska Studerandes Intresseförening rf och dess hemort är

Helsingfors. Föreningens språk är svenska.

2 § Föreningens stiftande medlemmar är Nylands nation vid Helsingfors universitet, Vasa

nation vid Helsingfors universitet, Åbo nation vid Helsingfors universitet, Östra Finlands

nation vid Helsingfors universitet samt Teknologföreningen vid Aalto-universitetet.

3 § I föreningen kan efter ansökan som medlem upptas i Finland verksam svensk- eller

tvåspråkig rättsgiltig student- eller studerandekorporation, ifall på två (2) konsekutiva

föreningsmöten med minst 2/3 majoritet så besluts.

4 § Föreningens ändamål är att bevaka intressen samt främja samarbete mellan svensk- och

tvåspråkiga studerande i Finland. Den uppgiften uppfylls huvudsakligen genom

publikationen Studentbladet. Dessutom kan föreningen idka övrig

publikationsverksamhet, arrangera sammankomster, kurser och evenemang, utföra

utredningar, idka arkivverksamhet samt i övrigt arrangera motsvarande verksamhet vars

syfte är att förverkliga föreningens målsättningar. Föreningen kan stödja sin verksamhet

genom att uppbära medlemsavgift, inneha rättigheter, göra förbindelser, motta och

förvalta testamenterad egendom, understöd och donationer samt genom att inneha för

verksamheten nödvändig fast och lös egendom.

5 § Hos medlemskorporationerna uppbärs läsårsvis medlemsavgift pro rata i proportion till

antalet medlemmar respektive medlemskorporation företräder. Såsom medlemmar

svenskspråkig medlemskorporation företräder räknas dess samtliga ordinarie

medlemmar. Såsom medlemmar två- eller trespråkig medlemskorporation företräder

räknas dess svenskspråkiga ordinarie medlemmar. Grunden för beräkning av de

medlemsavgifter som uppbärs under ett visst läsår är antalet medlemmar

medlemskorporationerna företräder. Föreningen ska fastställa antalet medlemmar

medlemskorporationerna företräder minst en (1) gång per läsår. Föreningens höstmöte

kan besluta om tidpunkten då detta ska ske under det följande året. Föreningens

höstmöte fastställer medlemsavgiftens enhetsstorlek för det följande året och

tidpunkten då medlemsavgifterna ska uppbäras under det följande året jämte eventuell

förseningsränta. Föreningens höstmöte kan besluta att medlemsavgifterna under det

följande året ska uppbäras i fler än en (1) rat. Stiftande medlemskorporation är befriad

från medlemsavgift. Stiftande medlemskorporation kan dock trots befrielsen besluta att

under följande år erlägga halvårsvis medlemsavgift pro rata, vilken i sådant fall ska stå i
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proportion till det sammanlagda antalet studerande medlemmar den stiftande

medlemskorporationen företräder och uppbäras på motsvarande sätt som hos övriga

medlemskorporationer. Dylikt beslut ska fattas och delges föreningen i skäligt god tid

under föregående år.

6 § Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet och föreningens högsta

verkställande organ är föreningens styrelse. Vid behov kan mötet och styrelsen tillsätta

utskott för att förbereda och verkställa ärenden.

II. FÖRENINGENS MÖTEN

7 § Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Föreningens ordinarie möten

är vårmötet som bör hållas senast inom april månad och höstmötet som bör hållas inom

november månad. Föreningsmötet väljer chefredaktör för Studentbladet.

8 § Vårmötet

● behandlar den av den föregående verksamhetsperiodens styrelse uppgjorda

verksamhetsberättelsen

● behandlar den av verksamhetsgranskaren avlåtna granskningsberättelsen

● fastställer bokslutet samt beslutar om ansvarsfrihet

● behandlar övriga av styrelsen framlagda ärenden

● behandlar av medlemskorporationerna framlagda ärenden, som bör vara

styrelsen tillhanda senast en (1) vecka före föreningsmötet.

Höstmötet

● fastställer budgeten för följande verksamhetsperiod

● fastställer verksamhetsplanen för följande verksamhetsperiod

● fastställer medlemsavgiften på i 5 § fastställt sätt samt tiden för dess erläggande

och förseningsräntan

● väljer styrelseordförande samt andra styrelsemedlemmar för följande

verksamhetsperiod såsom är stadgat i 12 §

● väljer chefredaktör

● väljer för följande verksamhetsperiod en (1) verksamhetsgranskare och en

suppleant för denne

● behandlar övriga av styrelsen framlagda ärenden

● behandlar av medlemskorporationerna framlagda ärenden, som bör vara

styrelsen tillhanda senast en (1) vecka före föreningsmötet.
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9 § Föreningens extraordinarie möte sammankallas när styrelsen eller styrelseordförande

ser det befogat eller inom fem (5) dagar då en medlemskorporation därom skriftligen

hos styrelsen påyrkar för behandling av visst ärende. Kallelse till ordinarie och

extraordinarie möte sker skriftligen och ska postas till medlemmarna senast fjorton (14)

dagar före mötet. Ur kallelsen bör framgå vilka ärenden som ska upptas till behandling.

Nödigt underlag för dessa bör bifogas, per post eller e-post. Då styrelsen eller

föreningsmöte enhälligt så beslutar är deltagandet i föreningsmöte också möjligt per

post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och

under mötet.

10 § Vid föreningsmöte äger var och en medlemskorporation närvarorätt, yttranderätt,

förslagsrätt och rösträtt. Medlemskorporation äger vid föreningsmöte lika många röster

som det procenttal, som det antal medlemmar, vilket utgör grund för beräkning av den

medlemsavgift som under innevarande halvår ska uppbäras av medlemskorporationen i

enlighet med 5 §, utgör av summan av alla de antal medlemmar, vilka utgör grund för

beräkning av sådana medlemsavgifter som under innevarande halvår ska uppbäras,

avrundat till närmaste hela procent. Är medlemskorporation befriad från medlemsavgift

och har medlemskorporationen inte fattat beslut om att under innevarande halvår trots

befrielsen erlägga medlemsavgift i enlighet med 5 § ska procenttalet i 2 mom. anses vara

noll (0).

Var och en medlemskorporation äger dock alltid, oberoende av 2 och 3 mom., minst en

(1) röst. Medlemskorporation utövar sina rättigheter vid föreningsmöte genom en eller

flera delegater, var och en för sig behörigen befullmäktigad att vid mötet föra

medlemskorporationens talan och utnyttja dess rösträtt så, att delegaten vid mötet

innehar ett explicit antal av medlemskorporationens sammanlagda antal röster.

Medlemskorporation får vid föreningsmöte vara representerad endast av delegater som

innehar en eller flera av medlemskorporationens röster. Föreningen kan i arbetsordning

eller motsvarande dokument inta ytterligare bestämmelse om ett högsta antal delegater

per medlemskorporation. Medlemskorporation får vid föreningsmöte aldrig vara

representerad med ett röstetal som skulle utgöra enkel röstmajoritet. Uppstår sådan

situation ska ifrågavarande medlemskorporations delegater omgående sinsemellan

överenskomma vem eller vilka av dem som, för den tid den enkla röstmajoriteten annars

skulle bestå, avsäger sig röster i sådan mån att medlemskorporationens återstående

röstetal inte längre utgör enkel röstmajoritet och kungöra detta för mötet. Delegat får vid

ett och samma föreningsmöte representera högst två (2) medlemskorporationer.

Föreningsmöte är beslutfört då det är stadgeenligt sammankallat. Beslut fattas där ej

annat stadgas med enkel röstmajoritet.
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11 § Vid föreningens möte förs protokoll vilket bör justeras av två (2) av mötet valda

protokolljusterare och skickas per e-post till medlemskorporationerna senast fjorton (14)

dagar före nästa möte.

III. FÖRENINGENS STYRELSE

12 § Föreningens styrelse består av en ordförande samt två (2) till tio (10) medlemmar, var

och en vald ur kretsen av medlemskorporationer. Styrelsekandidaterna bör vara utsedda

av medlemskorporationen de representerar. Ordföranden och styrelsemedlemmarna

väljs för ett (1) år i sänder.

13 § Styrelsen sammankallas av sin ordförande eller vid dennes förfall av vice ordförande.

Styrelsen bör sammankallas om en av styrelsemedlemmarna skriftligt av ordförande så

begär. Kallelsen ska skickas minst en (1) vecka före mötet.

14 § Styrelsens uppgift är att

● handha föreningens administration i enlighet med dessa stadgar, samt

representera föreningen

● sammankalla föreningens möte samt bereda de ärenden som ska behandlas på

mötet

● verkställa de på föreningens möte fattade besluten

● anställa övrig personal samt besluta om deras lön inom ramen för budgeten

● uppgöra förslag till budget för föreningen

● uppgöra förslag till verksamhetsplan för föreningen

● uppgöra föreningens bokslut och verksamhetsberättelse.

Om styrelsens arbetsuppgifter och verksamhet kan mera detaljerat bestämmas i en av

föreningen godkänd arbetsordning.

15 § Styrelsen är beslutför då ordförande eller vice ordförande samt 1/2 av

styrelsemedlemmarna är närvarande.

16 § Styrelsen väljer vid sitt konstituerande möte inom sig vice ordförande och skattmästare.

17 § Varje styrelsemedlem har vid omröstning en (1) röst. Beslut fattas med enkel

röstövervikt. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst, utom vid personval då lotten avgör.
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IV. SÄRSKILDA STADGANDEN

18 § Föreningens verksamhets- och bokslutsperiod är kalenderåret. Bokslutet bör framvisas

för verksamhetsgranskaren för genomgång före utgången av februari.

Verksamhetsgranskaren bör ge sitt utlåtande över bokslutet före utgången av mars.

19 § Föreningens namn tecknas av ordförande, vice ordförande och skattmästare, alltid minst

två (2) tillsammans.

20 § För ändring av dessa stadgar krävs beslut, som vid två på varandra med minst två

veckors mellantid följande föreningsmöten omfattas av minst 2/3 majoritet av angivna

röster. Föreningens möte kan upplösa föreningen om detta understöds med minst 2/3

majoritet av avgivna röster. I möteskallelse bör nämnas att det är fråga om

stadgeändring eller upplösande av föreningen. Beslut om att upplösa föreningen bör för

att gälla med minst 2/3 av avgivna röster bekräftas på ett möte, minst sex (6) månader

efter att beslutet fattats.

21 § Medlemskorporation kan utträda ur föreningen efter att minst sex (6) månader innan ha

meddelat skriftligen därom till föreningens styrelse eller styrelseordförande eller genom

anmälan till föreningsmötets protokoll. Utträdandet träder i kraft den första (1) juli eller

första (1) januari efter uppsägningsdagen.

22 § Om föreningen upplöses fördelas dess eventuella tillgångar mellan

medlemskorporationerna i proportion till deras medlemsavgifter.
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