Niords stadgar
godkända av PRS 23.02.2016

Allmänt
§1
Föreningens namn är Ekonomföreningen Niord rf och hemorten är Helsingfors. Föreningens officiella språk är svenska. Föreningen är
medlem i Suomen Ekonomit - Finlands Ekonomer r.y. ( i fortsättningen Finlands Ekonomer)
§2
Föreningen utgör en sammanslutning av personer som avlagt finsk lägre examen (såsom DK, DE, EK), högre examen (EM) eller
påbyggnadsexamen (EL, ED) i ekonomiska vetenskaper. Även nordiska motsvarande examina godkänns. Gällande övriga examina hänvisas
till Finlands Ekonomers reglemente.
Föreningens syfte är att:

•
•
•
•

fungera som en svenskspråkig ekonomförening som stärker den finlandssvenska eller svenskspråkiga ekonomidentiteten
bevaka den svenska intressebevakningen i Finlands Ekonomer
idka samhällelig påverkan
vara en nätverksbyggare

Föreningen fullföljer sitt ändamål genom att:
•
•
•
•

aktivt arbeta inom Finlands Ekonomer
bidra till att Finlands Ekonomer utvecklar sina tjänster till den svenskspråkiga medlemskåren
erbjuda sina medlemmar goda medlemsförmåner
erbjuda sina medlemmar ett mångsidigt och attraktivt programutbud

Medlemmar
§3
Föreningens medlemmar är ordinarie medlemmar, ständiga medlemmar, juniormedlemmar och hedersmedlemmar.
§4
Person som vill ansöka om ordinarie medlemskap i föreningen bör göra det på basen av en skriftlig ansökan. Till medlem kan antas
person som avlagt examen enligt 2 § 1 mom.
Ständiga medlemmar är medlemmar som före 1968 fått sitt ständiga medlemskap bekräftat.
Till juniormedlem i föreningen kan antas närvaroanmäld ekonomistuderande för grundexamen som är medlem i av Finlands Ekonomer
godkänd studerandeförening eller studentkår.
§5
Till föreningens hedersmedlem kan föreningsmöte på förslag av styrelsen kalla person som förtjänstfullt verkat för föreningens syften,
varit synnerligen aktiv och gjort en stor insats för föreningens bästa. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
§6
Medlem kan avsluta sitt medlemskap genom att skriftligen meddela styrelsen eller föreningsmötet om sin önskan. Styrelsen har rätt att
ur föreningen utesluta medlem som inte betalat sina medlemsavgifter enligt de regler som Finlands Ekonomer uppgjort samt medlem
som inte längre uppfyller villkoret för medlemskap. Även medlem som genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt
försvårat föreningens verksamhet kan uteslutas. I detta fall har medlemmen rätt att inom 14 dagar efter att ha erhållit meddelandet av
styrelsen skriftligen meddela önskan om att få beslutet om uteslutning prövat av föreningsmöte.

Föreningsmöte
§7
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet, som består av vid mötet närvarande, röstberättigade föreningsmedlemmar.
§8
Röstberättigad medlem är ordinarie medlem, ständig medlem samt hedersmedlem med en röst var. Faller rösterna lika avgör
mötesordförandens röst, förutom vid val, då lotten avgör. Juniormedlem har yttrande- men inte rösträtt. Öppen omröstning tillämpas
såvida det inte föreligger ett förslag om sluten omröstning.
§9
Ordinarie föreningsmöten är föreningens årsmöte, som bör hållas senast inom mars månad och föreningens valmöte, som bör hållas
senast inom november månad.
Ordinarie föreningsmöten sammankallas av styrelsen. Styrelsen skall även vid behov sammankalla extra föreningsmöte för behandling av
ett angivet ärende eller då minst 10 % av de röstberättigade medlemmarna kräver det eller ifall 100 röstberättigade medlemmar gör en
skriftlig anhållan om detta hos styrelsen då 100 medlemmar inte når upp till 10 % av de röstberättigade medlemmarna. På
föreningsmöte får beslut inte göras i ärenden som inte nämnts i möteskallelsen.
§ 10 Årsmötet skall behandla och besluta i följande ärenden:
• val av mötesordförande som kallar sekreterare
• val av två protokolljusterare och rösträknare
• konstaterande av att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
• föredragning av styrelsens berättelse och bokslut samt revisorns berättelse för föregående verksamhetsperiod
• fastställande av bokslutet
• beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de redovisningsskyldiga för föregående verksamhetsperiod
• i kallelsen nämnda övriga ärenden

Forts. föreningsmöte
§ 11 Valmötet skall behandla och besluta i följande ärenden:
• val av mötesordförande som kallar sekreterare
• val av två protokolljusterare och rösträknare
• konstaterande av att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
• fastställande av medlemsavgifter och tidpunkten för deras uppbärande samt föreningens budget för nästa verksamhetsperiod
• fastställande av antalet styrelsemedlemmar och ersättare
• val av ordförande, en eller två vice ordförande samt övriga styrelsemedlemmar och vid behov ersättare i stället för dem som är i tur
att avgå
• val av en revisor som bör vara CGR, och en revisorssuppleant. Till revisor kan också väljas en av Centralhandelskammaren godkänd
revisorssammanslutning
• val av fyra ledamöter till valnämnd och bland dem ordförande som samtidigt fungerar som sammankallare
• i kallelsen nämnda övriga ärenden

§ 12
Kallelse till föreningsmöte sker genom annons i föreningens informationsblad minst fem dagar före mötet. Vid sammankallande av
föreningsmöte bör beaktas vad som i föreningslagen stadgas om kallelsens innehåll.
§ 13
Föreningsmötet är beslutfört när minst 6 röstberättigade medlemmar inklusive mötets ordförande är närvarande. Vid mötet förs
protokoll, som justeras av för ändamålet valda justerare.

Styrelsen
§ 14
Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av minst 6 och högst 12 av valmötet valda medlemmar samt högst 6 ersättare.
Valmötet väljer ordförande för en treårsperiod samt en eller två vice ordförande samt övriga medlemmar och ersättare för en
treårsperiod så att en tredjedel av styrelsen årligen avgår. Ordförande kan inte omedelbart återväljas för en ny period. Viceordförande,
styrelsemedlem eller ersättare kan inte omedelbart återväljas förutom i det fall personen väljs till ordförande. Om styrelsemedlem
avgår eller väljs till ordförande utser föreningsmöte på styrelsens förslag och efter att ha erhållit valnämndens utlåtande ny
styrelsemedlem för resten av mandatperioden. Utnämnda studeranderepresentanter har rätt att delta i styrelsemötena.
Representanterna har yttranderätt men inte rösträtt på mötena.
§ 15
Styrelsen anställer vid behov en verksamhetsledare och övrig personal samt utser inom sig en skattmästare.
§ 16
Styrelsen sammankallas av ordföranden, som leder förhandlingarna. Vid förfall för ordföranden tillträder någondera vice ordföranden.
Vid styrelsens möten förs protokoll. Styrelsen är beslutför om minst hälften av antalet medlemmar är närvarande av vilka en är
styrelsens ordförande eller vice ordförande.
§ 17
Verksamhetsledaren har rätt att delta i styrelsens möten och rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Verksamhetsledaren
ansvarar direkt inför styrelsen.

Ekonomi
§ 18
Föreningens verksamhet finansieras med medlemsavgifter, intäkter av verksamheten, donationer och understöd. Föreningen kan ta
emot testamenten och gåvor samt äga egendom och kan med behövligt tillstånd insamla medel.
§ 19
Föreningens verksamhetsperiod är kalenderåret. Räkenskaperna avslutas årligen per den 31 december och skall tillsammans med
styrelsens berättelse senast inom februari månad överlämnas till revisorn, vilken senast två veckor före årsmötet till styrelsen bör avge
en revisionsberättelse.

Särskilda stadganden
§ 20
Valnämnden består av sex ledamöter. Av dessa utses 4 på valmötet. Därtill utser föreningens styrelse inom sig två ledamöter.
Valnämnden skall till nästa valmöte framlägga förslag till styrelse och revisor samt revisorssuppleant.
Valnämnden sammankallas av nämndens ordförande eller av minst tre övriga medlemmar. Valnämnden är beslutför när minst fyra
medlemmar är närvarande. Inom valnämnden förs protokoll.
Beslut fattas med enkel majoritet. Om inte majoritetsbeslut uppnås bör valnämnden till valmötet framlägga alternativa förslag. Detta
stadgande hindrar inte föreningsmedlem att nominera egen kandidat på mötet.
§ 21
Föreningens namn tecknas av två styrelsemedlemmar tillsammans, av vilka den ena bör vara ordförande eller någondera vice
ordföranden. Styrelsen kan dessutom befullmäktiga person att teckna föreningens namn ensam om skötseln av föreningens löpande
ärenden så kräver.
§ 22
Ändring av dessa stadgar kräver minst ¾ av de röster som avgivits vid föreningsmöte. Stadgeförändringen delges Finlands Ekonomers
styrelse. Upplösning av föreningen kräver minst ¾ av de röster som avgivits vid föreningsmöte samt bör bekräftas med samma
röstmajoritet av ett nytt föreningsmöte som hålls minst en och högst fyra månader senare.

§ 23
Upplöses föreningen skall dess tillgångar överlämnas till Finlands Ekonomer och där förvaltas i en för ändamålet avsedd fond, Niordfonden, vars avkastning används till att trygga den svenskspråkiga servicen till medlemmarna eller enligt vad i övrigt stipuleras i
föreningens stadgar om föreningens syfte.
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