
Svenska hörselförbundet rf 
Stadgar 
 

§ 1 Namn och hemort 
Föreningens namn är Svenska hörselförbundet rf och dess hemort är Helsingfors. I dessa stadgar 
benämns föreningen förbundet.  

§ 2 Syfte och verksamhetsformer 
1. Förbundets syfte är att: 

- utgöra en förbindelselänk mellan svenska lokalföreningar för hörselskadade i Finland. 
- verka för de hörselskadades bästa genom att fästa allmänhetens och myndigheternas 
uppmärksamhet på de olägenheter som hörselskador innebär. 
 

2. Förbundet fullföljer sitt syfte genom att: 
- bedriva informationsverksamhet 
- arrangera anpassningskurser och annan kursverksamhet  
- samarbeta med andra motsvarande föreningar såväl inom som utom landet 
 

3. För att stöda sin verksamhet kan förbundet: 
- uppbära medlemsavgifter 
- ansöka om medel av staten, kommuner, fonder och stiftelser 
- med vederbörligt tillstånd föranstalta penninginsamlingar och lotterier 
- ta emot gåvor och testamenten samt  
- äga och förvalta fast och lös egendom 

§ 3 Medlemmar 
1. Till ordinarie medlem i förbundet kan styrelsen godkänna varje registrerad, svensk förening 

för hörselskadade i Finland. 
2. Till hedersordförande eller hedersmedlem kan förbundsmötet, på förslag av styrelsen, kalla en 

person som avsevärt har främjat förbundets verksamhet. 
3. Till understödande medlem kan styrelsen även anta registrerad förening eller sammanslutning 

med rättshandlingsförmåga som understöder förbundets syften. 

§ 4 Utträde och uteslutning av en medlem ur förbundet 
1. En medlemsförening har rätt att utträda ur förbundet genom att skriftligen anmäla detta hos 

förbundets styrelse eller dess ordförande, eller genom att vid förbundsmöte anmäla om 
utträde, för anteckning i protokollet. Beslut från medlemsföreningens medlemsmöte bifogas 
anmälan.  

2. Styrelsen kan utesluta en medlem ur förbundet om medlemmen inte längre uppfyller de villkor 
för medlemskap, som nämns i lag eller i förbundets stadgar. 

§ 5 Medlemsavgifterna 
Den årliga medlemsavgiften för olika medlemskategorier fastställs vid förbundsmöte. 
Hedersordförande och hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift. 

§ 6 Styrelsen 
1. Förbundets angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande (som också kallas 

förbundets ordförande), en vice ordförande och tre andra ordinarie styrelsemedlemmar, samt 
två suppleanter som alla utses vid förbundskongressen. 

  



2. Styrelsens mandattid är tre kalenderår.  
3. Ordföranden, vice ordförande och övriga styrelsemedlemmar kan omväljas, men endast tre 

gånger i följd. 
4. Styrelsen utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga 

funktionärer. 
Styrelsen anställer och avskedar förbundets verksamhetsledare och annan personal.  

5. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då han/hon har förhinder på kallelse 
av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst två av styrelsemedlemmarna så 
kräver. 

6. Styrelsen är beslutför då minst fyra av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden 
medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet, vid lika röstetal 
avgör ordförandes röst, vid personval likväl lotten. 

§ 7 Tecknandet av förbundets namn 
Förbundets namn tecknas av ordföranden, vice ordföranden, verksamhetsledaren två tillsammans eller 
av två styrelsemedlemmar tillsammans.  

§ 8 Räkenskapsperiod och revision 
Förbundets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens 
årsberättelse skall tillställas revisorn eller verksamhetsgranskarna senast tre veckor före 
förbundsmötet. Revisorn eller verksamhetsgranskarna skall ge sitt utlåtande skriftligt till styrelsen 
senast två veckor före förbundsmötet. Vid förbundsmötet väljs en revisor och en suppleant eller två 
verksamhetsgranskare och en suppleant. 

§ 9 Förbundets ordinarie möten 
 

Förbundskongress 

1. Förbundskongressen är förbundets högsta beslutande organ. Förbundskongressen hålls vart 
tredje år senast före utgången av november månad på dag som fastställs av styrelsen.  

2. Extra förbundskongress hålls då förbundskongress så besluter, eller då styrelsen anser att det 
finns skäl därtill, eller då minst två tredjedelar av förbundets ordinarie medlemmar skriftligen 
kräver det av styrelsen, för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom sextio dagar 
från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.  

3. Förbundskongressen består av representanter från ordinarie medlemmar. Varje representant 
har en röst och rösträtten får inte överlåtas. Varje ordinarie medlem utser en representant för 
varje påbörjat femtiotal registrerade medlemmar per den 31 december året innan kongressen 
äger rum. 

4. Vid förbundskongressen har hedersordförande, hedersmedlem och understödande medlem 
närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. Förbundsstyrelsen och verksamhetsledaren bör 
närvara vid kongressen och har där yttrande- och förslagsrätt och får inte vara representant för 
ordinarie medlem. Medlemsföreningarnas medlemmar och andra tjänstemän inom förbundet 
har närvarorätt.  

5. Som kongressbeslut gäller vid omröstning den åsikt som har understötts av mer än hälften av 
de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst, vid personval avgör 
emellertid lotten. Personval sker genom sluten omröstning. 

6. Önskar medlem att ett ärende skall behandlas vid förbundskongressen skall detta skriftligen 
meddelas till styrelsen före utgången av maj månad under kongressåret. 

7. Vid förbundskongressen behandlas följande ärenden:  
- mötet öppnas  
- val av mötesfunktionärer; ordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och  

  



 
8. två rösträknare 

- konstateras mötets laglighet och beslutförhet 
- föredragningslistan för mötet godkänns 
- handlingsprogram för kommande kongressperiod fastställs 
- val av förbundets ordförande och vice ordförande  
- val av tre styrelsemedlemmar och två suppleanter 
- behandlas övriga, i möteskallelsen nämnda ärenden 
- mötet avslutas 

Förbundsmöte 

1. Förbundsmöte hålls årligen senast före utgången av april månad på dag som fastställs av 
styrelsen.  

2. Extra förbundsmöte hålls då förbundsmöte så besluter eller förbundsstyrelsen anser att det 
finns skäl därtill eller då minst två tredjedelar av förbundets ordinarie medlemmar skriftligen 
kräver det av styrelsen, för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom sextio dagar 
från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen. 

3. Till förbundsmötet utser varje ordinarie medlem en representant. Varje representant har en 
röst. Förbundsstyrelse och verksamhetsledare bör närvara vid förbundsmöte och har där 
yttrande- och förslagsrätt och får inte vara representant för ordinarie medlem. 

4. Som förbundsmötets beslut gäller vid omröstning den åsikt som har understötts av mer än 
hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst. 

5. Vid förbundsmötet behandlas följande ärenden: 
- mötet öppnas 
- val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare 
- konstateras mötets laglighet och beslutförhet 
- föredragningslistan för mötet godkänns 
- bokslutet, årsberättelsen och revisorns eller verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras 
- fastställandet av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga 
redovisningsskyldiga 
- beslut om medlemsavgiftens storlek för de olika medlemskategorierna 
- beslut om förtroendevaldas arvoden och reseersättningar 
- verksamhetsplanen och budgeten fastställs utgående från handlingsprogrammet 
- val av en revisor och en suppleant eller två verksamhetsgranskare och en suppleant 
- val av valkommitté under kongressåret 
- behandlas övriga, i möteskallelsen nämnda ärenden 
- mötet avslutas 
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Förbundsmöte 

1. Förbundsmöte hålls årligen senast före utgången av april månad på dag som fastställs av 
styrelsen.  

2. Extra förbundsmöte hålls då förbundsmöte så besluter eller förbundsstyrelsen anser att det 
finns skäl därtill eller då minst två tredjedelar av förbundets ordinarie medlemmar skriftligen 
kräver det av styrelsen, för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom sextio dagar 
från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen. 

3. Styrelsen kan besluta att förbundsmöte hålls med hjälp av distansförbindelse som hybridmöte 
eller distansmöte utan mötesplats. Deltagande i förbundsmöte kan ske på distans med hjälp av 
datakommunikation eller något annat tekniskt hjälpmedel. Beslutet måste i så fall fattas i så 
god tid att information om saken kan inkluderas i den officiella möteskallelsen. 
Förbundsmötet fastställer en omröstnings- och valordning, i vilken skall intas sådana 
bestämmelser om röstning och val som behövs för att komplettera dessa stadgar i denna fråga. 

4. Till förbundsmötet utser varje ordinarie medlem en representant. Varje representant har en 
röst. Förbundsstyrelse och verksamhetsledare bör närvara vid förbundsmöte och har där 
yttrande- och förslagsrätt och får inte vara representant för ordinarie medlem. 

5. Som förbundsmötets beslut gäller vid omröstning den åsikt som har understötts av mer än 
hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst. 

6. Vid förbundsmötet behandlas följande ärenden: 
- mötet öppnas 
- val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare 
- konstateras mötets laglighet och beslutförhet 
- föredragningslistan för mötet godkänns 
- bokslutet, årsberättelsen och revisorns eller verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras 
- fastställandet av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga 
redovisningsskyldiga 
- beslut om medlemsavgiftens storlek för de olika medlemskategorierna 
- beslut om förtroendevaldas arvoden och reseersättningar 
- verksamhetsplanen och budgeten fastställs utgående från handlingsprogrammet 
- val av en revisor och en suppleant eller två verksamhetsgranskare och en suppleant 
- val av valkommitté under kongressåret 
- behandlas övriga, i möteskallelsen nämnda ärenden 
- mötet avslutas 

  



 
§ 10 Kallelse till förbundets möten 
 

1. Kallelse till förbundskongressen 

Förbundsstyrelsen ska kalla till ordinarie kongress senast två månader före kongressens 
genomförande. Kallelse till extra förbundskongress ska sändas senast en månad före extra kongressens 
genomförande. Möteskallelse skall skriftligen utfärdas till alla medlemmar. 

Handlingarna till förbundskongressen ska sändas till ordinarie medlemmar, hedersordförande, 
hedersmedlemmar och understödande medlemmar senast en månad före kongressen. Handlingarna till 
extra kongress ska sändas senast två veckor före kongressen. 

 

 

2. Kallelse till förbundsmötet 

Förbundsstyrelsen ska kalla till förbundsmöte senast en månad före förbundsmötets genomförande. 
Möteskallelse skall skriftligen utfärdas till alla medlemmar. 

 

Handlingarna till förbundsmötet ska sändas till ordinarie medlemmar senast två veckor före 
förbundsmötet.  

 

§ 11 Ändring av stadgarna och upplösning av förbundet 
1. Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av förbundet skall fattas vid 

förbundskongressen med minst tre fjärdedels majoritet av de röster som avgetts vid 
omröstningen. Förslaget om stadgeändring eller förbundets upplösning bör anges i 
möteskallelsen. 

2. Om förbundet upplöser sig används dess tillgångar för att främja förbundets syfte på ett sådant 
sätt som bestäms av den kongress som fattar beslutet om upplösningen. Om förbundet 
upplöses används tillgångarna för samma ändamål. 

§ 12 Stadgeändringars inverkan 
Erhållna medlemsrättigheter bevaras 
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§ 10 Kallelse till förbundets möten 
 

1. Kallelse till förbundskongressen 

Förbundsstyrelsen ska kalla till ordinarie kongress senast två månader före kongressens 
genomförande. Kallelse till extra förbundskongress ska sändas senast en månad före extra kongressens 
genomförande. Kallelse till förbundskongressen sker per brev eller e-post till alla medlemmar. 

Handlingarna till förbundskongressen ska postas eller sändas per e-post till ordinarie medlemmar, 
hedersordförande, hedersmedlemmar och understödande medlemmar senast en månad före 
kongressen. Handlingarna till extra kongress ska postas eller sändas per e-post senast två veckor före 
kongressen. 

 

2. Kallelse till förbundsmötet 

Förbundsstyrelsen ska kalla till förbundsmöte senast en månad före förbundsmötets genomförande. 
Kallelse till förbundsmöte sker per brev eller e-post till alla medlemmar. 

 

Handlingarna till förbundsmötet ska postas eller sändas per e-post till ordinarie medlemmar senast två 
veckor före förbundsmötet.  

 

 
 


