
 

 

Stadgeändringen godkänd i föreningsregistret 30.05.2018 

FÖRENINGENS STADGAR 
 
1 § Namn och hemort 
 
Föreningens namn är  
Suomen oppisopimusosaajat ry, 
Läroavtalssakkunniga i Finland rf 
Föreningens hemort är  
Uleåborg 
 

2 § Syfte och verksamhetsform 
 
Föreningens syfte är att säkerställa och utveckla läroavtalsutbildningens kvalitet som 
en del av den helhet av utbildning som ordnas på arbetsplatsen. Föreningen 
befrämjar verksamheten för de utbildningsanordnare som arrangerar 
läroavtalsutbildning, arbetsgivarnas och de studerandes möjlighet att få 
läroavtalsutbildningstjänster, medlemmarnas samverksamhet, kunnande och 
verksamhetens kvalitet. Föreningen befrämjar läroavtalsaktörernas kunnande och 
läroavtalsutbildningens särdrag i det praktiska förvekligande. 
 
För att uppfylla sitt syfte följer föreningen med läroavtalsutbildningen, dess 
lagstiftning och utveckling som stöder syftet samt gör initiativ, framställningar och 
utlåtande om dessa. 
 
Föreningen ger instruktioner och råd i ärenden som berör verksamheten genom att 
arrangera möten, informationstillfällen och utbildning samt utarbeta nödvändiga 
utredningar i ärendet ifråga. Föreningen kan göra och publicera en egen 
medlemstidning. 
 
Som understöd för sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och 
testamenten, äga för dess verksamhet nödvändig fast och lös egendom samt efter 
att ha fått ändamålsenligt tillstånd arrangera lotterier och penninginsamlingar. 

 
 
3 § Medlemmar 
 
Föreningens medlemmar är egentliga medlemmar och understödsmedlemmar. 
Till egentlig medlem i föreningen kan godkännas en person, ett registrerat samfund 
eller en stiftelse, som godkänner föreningens syfte. 
 



 

 

Till understödsmedlem kan antas privat eller juridisk person, som ekonomiskt eller 
på annat sätt stöder föreningens verksamhet. 
Egentliga och understödsmedlemmar betalar av årsmötet fastslagna anslutnings- 
och medlemsavgifter. 
 
Egentliga samfundsmedlemmars medlemsavgift bestäms enligt 
studerandeåren i utbildningsanordnarens i anordnartillstånd. 
 

1. utbildningsanordnarens studerandeår under 1000 så, är årsavgiften 1/3 av 
årsmötet godkända medlemsavgiften för egentlig samfundsmedlem 

2. utbildningsanordnarens studerandeår under 1000-2000 så, är årsavgiften 2/3 
av årsmötet godkända medlemsavgiften för egentlig samfundsmedlem 

3. utbildningsanordnarens studerandeår över 2000 så, är årsavgiften 3/3 av 
årsmötet godkända medlemsavgiften för egentlig samfundsmedlem. 
 

Om antagning av egentlig och understödsmedlem besluter föreningens styrelse. 
 
Medlem i föreningen är berättigad att utträda ur föreningen genom att meddela 
skriftligt till styrelsen eller till ordförande eller meddela om utträde till föreningens 
protokoll.  
Om avskedande av medlem besluter styrelsen. 
 
Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen, om denna har försummat att 
avlägga medlemsavgift för innevarande kalenderår, eller denne genom sina 
handlingar avsevärt skadat föreningens verksamhet eller dess rykte. 
 
Föreningsmedlem som uteslutits kan föra beslutet över uteslutandet för 
undersökning till föreningens möte genom att meddela detta skriftligen till styrelsen 
inom trettio (30) dagar efter att denne fått meddelande om beslutet om uteslutning. 
 

 
4 § Styrelsen 
 
Föreningens verksamhet leds av en styrelse, till vilken hör ordförande och minst 5 
och högst 12 av årsmötet valda andra medlemmar.  
 
Verksamhetsperioden för medlemmarna i styrelsen är tiden mellan årsmötena. 
Årsmötet kan besluta, att verksamhetsperioden för medlemmarna i styrelsen är 
maximalt två (2) år per gång. 
 
En styrelsemedlems fortlöpande verksamhetsperiod kan vara högst sex (6) år. 
 



 

 

Årsmötet väljer styrelsens ordförande. 
 
Föreningen kan ha en skild inom styrelsen vald förberedelsekommitté, som för 
årsmötet förbereder ett förslag om sammansättningen av följande styrelse. Vid val av 
medlemmar i styrelsen beaktas den regionala och föreningens medlemmars övriga 
aktörer samt skilt de svenskspråkiga aktörerna. Förslag om styrelsens 
sammansättning sänds i samband med kallelsen till årsmötet. 
 
Föreningsmedlem kan meddela styrelsen om sitt intresse för styrelseuppdrag eller 
förslå medlem till styrelsen. Meddelande eller förslag skall göras före slutet av 
januari före årsmötet. 
 
Styrelsen väljer inom sig två (2) viceordförande och sekreterare samt väljer vid 
behov en kassör. Styrelsen kan vid behov ta en verksamhetsledare och andra 
behövliga tjänstemän. 
 
Styrelsen är beslutför, när minst hälften av styrelsens medlemmar inklusive 
ordförande eller viceordförande deltar i mötet. 
 

 
5 § Verksamhetsledare 
 
Föreningen kan ha en verksamhetsledare. 
 

6 § Tecknande av föreningens namn 
 
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller verksamhetsledare eller 
av styrelsen för undertecknande berättigad styrelsemedlem två (2) tillsammans. 

 
7 § Föreningens möten 
 
Föreningen samlas årligen till ett årsmöte, som hålls av styrelsen bestämt datum före 
utgången av mars månad. Föreningens möten sammankallas av styrelsen. Styrelsen 
besluter om platsen för mötet, som meddelas i möteskallelsen. Kallelsen till 
föreningens samtliga möten bör sändas till medlemmarna minst åtta (8) dagar före 
mötet per brev eller e-post till adress som meddelats av medlem. 
 
Föreningens extra möte hålls, när styrelsen anser att det finns orsak till detta, eller 
när minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen 
för ett visst ärende så begär. Mötet skall sammankallas inom fyra (4) veckor efter att 
begäran presenterats. 



 

 

 
8 § Årsmötet 
 
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden: 
 

1. Mötet öppnas. 
 

2. Ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet väljs. 
 
3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras. 
 
4. Arbetsordningen för mötet godkänns. 
 
5. Bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras. 
 
6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen eller de 

åtgärder som föreningens förvaltning och verksamhetsgranskarnas utlåtande 
kan ha gett upphov till. 

 
7. Fastställande av verksamhetsberättelse, budget samt storleken på 

anslutnings- och medlemsavgiften. 
 

8. Beslut om antalet styrelsemedlemmar. 
 

9. Beslut om längden för ordförandens och medlemmarnas verksamhetsperiod. 
 

10. Val av styrelsens ordförande. 
 

11. Val av övriga styrelsemedlemmar. 
 

12. Val av en eller två verksamhetsgranskare samt deras suppleanter. 
 
 

13. Övriga i möteskallelsen omnämnda ärenden behandlas. 
 
Om föreningens medlem vill få ett ärende till behandling på föreningen möte, bör han 
meddela styrelsen därom i så god tid, att ärendet kan läggas till möteskallelsen. 

 
9 § Räkenskap och verksamhetsgranskning 
 
Föreningens räkenskapsperiod är 1 januari – 31 december. Föregående års bokslut 
och årsberättelse bör lämnas till revisorerna före den 15 februari. 



 

 

Verksamhetsgranskarna bör sända granskningsberättelsen skriftligt till styrelsen före 
den 1 mars. 

 
10 § Röstningsförfarande 
 
Ärenden på föreningens möten avgörs genom enkel majoritet.  
 
Vid lika röstetal avgör mötets ordförandes röst och vid val och sluten omröstning 
lotten. 
 
Vid föreningens möte har egentlig samfundsmedlem antal röster enligt 
medlemsavgiftsklass (3§) antingen 5 röster (under 1000 så), 10 röster (1000-200 så) 
eller 15 röster (över 2000 så). Varje egentlig personmedlem har en (1) röst. En 
understödsmedlem har ingen rösträtt. 
 
Vid föreningens möte får man rösta med fullmakt dock så, att en medlem kan 
representera högst en tiondedel (1/10) av de vid mötet representerade rösterna. En 
personmedlem kan inte flytta sin rösträtt med fullmakt. 
 

11 § Medelanskaffning 
 
Föreningen skaffar medel för sin verksamhet genom 
 
1) egentliga och understödande medlemmars anslutnings- och medlemsavgifter 
 
2) bidrag, donationer och testamenten 
 
3) småskalig försäljning av tillbehör 

 
12 § Stadgeändringar 
 
Om stadgeändringar besluter föreningens möte, och om dem måste meddelas på 
förhand i möteskallelsen. Beslut, som innebär ändringar i dessa stadgar fordrar tre 
fjärdedelar (3/4) av alla i omröstningen avgivna rösterna. 

 
13 § Upplösande av föreningen 
 
Beslut, med vilket föreningen upplöses, fordrar i föreningens möte minst tre 
fjärdedelar (3/4) av alla i omröstningen avgivna rösterna. 
 



 

 

Föreningens tillgångar används vid upplösandet av föreningen till det ändamål som 

mötet vid föreningens upplösande bestämmer för befrämjande föreningens syfte. 

14 § Till övriga delar följs bestämmelserna i föreningslagen. 

 


