Helsingforsregionens hörselförening rf
Stadgar godkända av höstmötet 2017 och av vårmötet 2018
§ 1 NAMN OCH HEMORT
Föreningens namn är Helsingforsregionens hörselförening rf och dess hemort är Helsingfors. I
dessa stadgar användes benämningen: Föreningen.
§ 2 SYFTE OCH VERKSAMHETSFORMER
1) Föreningens syfte är:
att vara ett gemensamt forum för svenskspråkiga hörselskadade och andra med intresse för
hörsel, i Helsingforsregionen
att öka medlemmarnas färdighet att handha och sköta sina hjälpmedel
att hålla kontakt med sakkunniga och arbeta för att medlemmarna lyckas möta sitt handikapp med
en positiv attityd
att bidra till att hörselrelaterade problem uppmärksammas i samhället.
2) Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:
ha sakkunnig hörselrådgivning
ordna möten, föreläsningar och demonstrationer
arrangera utflykter och exkursioner med guidning och information
ordna kurser enligt medlemmarnas önskemål
hålla sig informerad om förändringar och utveckling inom hörselområdet.
3) För att stöda sin verksamhet kan föreningen:
uppbära medlemsavgifter
anhålla om privata och allmänna understöd
ta emot gåvor och testamenten
äga och förvalta fast och lös egendom.
§ 3 MEDLEMMAR
1) Till ordinarie medlem kan antas person som till styrelsen inlämnat ansökan om medlemskap.
2) Ordinarie medlem kan bli ständig medlem genom att erlägga en av höstmötet fastställd avgift.
3) Till hedersmedlem kan styrelsen kalla en person som på särskilt sätt främjat föreningens
verksamhet. Erhållna medlemsrättigheter bevaras.
§ 4 MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgifter för ordinarie- och ständig medlem fastställes på höstmötet. Styrelsen har rätt att
befria medlem från årsavgift om medlemmens ekonomiska ställning väsentligt försämrats,
hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.
§ 5 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING AV MEDLEM
1) Medlem som önskar utträda ur föreningen bör skriftligen anmäla härom till föreningens styrelse
eller dess ordförande. Medlem kan också utträda genom att vid föreningsmöte anmäla detta för
anteckning i protokollet.
2) Medlem som motarbetar föreningen eller avsiktligen brutit mot föreningens stadgar eller inte
under två år erlagt medlemsavgift kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
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§ 6 STYRELSEN
1) Föreningen har en styrelse som består av ordförande och fyra (4) till sex (6)
styrelsemedlemmar.
2) Ordförandens mandattid är ett år och övriga styrelsemedlemmars två år.
3) Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, sekreterare och kassör. Sekreterare och kassör
kan också väljas utom styrelsen.
4) Årligen avgår två styrelsemedlemmar, dessa kan dock återväljas.
5) Styrelsen är beslutför då minst tre av dess medlemmar, ordförande eller vice ordförande
medräknat, är närvarande.
§ 7 TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn tecknas av ordföranden eller vice ordföranden var för sig eller av två
styrelsemedlemmar tillsammans.
§ 8 RÄKENSKAPSPERIOD OCH REVISION
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslut jämte nödvändiga handlingar och
styrelsens verksamhetsberättelse skall tillställas revisorn senast fyra veckor före vårmötet.
Revisorn skall ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor före vårmötet.
§ 9 FÖRENINGENS ORDINARIE OCH EXTRA MÖTEN
1) Föreningen håller två ordinarie möten, ett vårmöte i mars/april och ett höstmöte i
september/oktober på dag som bestäms av styrelsen. Medlem som önskar få ärende upptaget till
behandling vid vår- eller höstmötet bör skriftligen meddela styrelsen senast två veckor före mötet.
2) Extra möte hålls när styrelsen anser skäl därtill föreligga eller då minst en tiondedel av
föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen påyrkat detta. Mötet skall hållas inom sextio
dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.
3) Beslut vid möten fattas med enkel majoritet. Om rösterna vid personval faller jämnt avgörs valet
genom lottdragning. Vid övriga ärenden avgör ordförandens röst. Röstning medels fullmakt är inte
tillåten.
4) Vid behov sker röstningen med slutna sedlar.
5) Röstberättigad är varje ordinarie medlem som erlagt sin medlemsavgift, ständig medlem samt
hedersmedlem.
6) Datum för ordinarie föreningsmöten fastslås i föreningens programblad som skickas ut i början
av varje termin. Kallelse till ordinarie och extra föreningsmöte bör tillkännages senast sju dagar
före mötet på föreningens hemsida och anslagstavla.
§ 10 VÅRMÖTETS ARBETSORDNING
1) Mötet öppnas
2) Val av:
a. ordförande för mötet
b. sekreterare
c. två protokolljusterare
d. två rösträknare
3) Konstaterande av:
a. de närvarande
b. de röstberättigade medlemmarna
4) Fastställande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
5) Godkännande av mötets arbetsordning
6) Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse framlägges. Beslut fattas om
fastställande av verksamhetsberättelse och bokslut
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7) Beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelsen
8) Övriga ärenden som föreningens styrelse eller medlemmar vill uppta till behandling i enlighet
med § 9 moment 1
9) Mötet avslutas
§ 11 HÖSTMÖTETS ARBETSORDNING
1) Mötet öppnas
2) Val av:
a. ordförande för mötet
b. sekreterare
c. två protokolljusterare
d. två rösträknare
3) Konstaterande av:
a. de närvarande
b. de röstberättigade medlemmarna
4) Fastställande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
5) Godkännande av mötets arbetsordning
6) För följande verksamhetsperiod fastställs:
a. verksamhetsplan
b. budget
7) Fastställandet av styrelsens storlek
8) Val av styrelsens ordförande
9) Val av styrelsemedlemmar som efterträder de styrelsemedlemmar som står i tur att avgå
10) Val av revisor och dennes suppleant
11) Medlemsavgift för ordinarie och ständiga medlemmar fastställs
12) Övriga ärenden som föreningens styrelse eller medlemmar vill uppta till behandling enligt § 9
moment 1
13) Mötet avslutas
§ 12 ÄNDRINGAR AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
1) Beslut om ändringar av stadgarna eller upplösning av föreningen fattas på ordinarie eller extra
möte med minst tre fjärdedels majoritet av de avgivna rösterna. Förslaget om stadgeändring eller
föreningens upplösning bör anges i möteskallelsen.
2) Om föreningen upplöses skall föreningens egendom doneras till svenskspråkig förening som
främjar hörselskadades intressen. Mötet utser de personer som praktiskt skall genomföra
föreningens upplösning.
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