
Stadgar för Pohjola-Norden rf 
 
Antagna vid extraordinarie förbundsstämman den 11 oktober 2019 
 
§ 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 
Föreningens namn är Pohjola-Norden rf. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess 
verksamhetsområde hela landet. I dessa stadgar kallas föreningen förbundet. 
 
§ 2 SYFTE 
Förbundets syfte är att stärka och utveckla det nordiska medborgarsamarbetet, att främja det 
nordiska samarbetet och att i Finland öka kunskapen om folken och förhållandena i Norden och i 
övriga Norden kunskapen om Finland. 
 
Förbundet verkar i samarbete med Nordenföreningarna i Danmark, Island, Norge, Sverige, på 
Färöarna och Åland samt med andra organisationer som främjar ett nordiskt samarbete. 
 
§ 3 VERKSAMHETSFORMER  
För att fullfölja sitt syfte ska förbundet 

- både inom och utanför medlemskåren bedriva och stödja upplysningsarbete som främjar 
förbundets ändamål, arrangera kurser, konferenser och fester samt bedriva vänområdes- 
och vänortsverksamhet, kultur- och publikationsverksamhet för att göra folken och 
förhållandena i de övriga nordiska länderna kända i Finland och för att öka kunskapen om 
Finland på andra håll i Norden, 

- ta initiativ som rör det nordiska samarbetet och verka för att genomföra nordiska 
samarbetsfrågor samt 

- främja kunskapen i de inhemska språken i Finland och arbeta för förståelse av de nordiska 
språken.  
 

För att stödja sin verksamhet 
- samlar förbundet in medlemsavgifter av sina medlemmar, tar emot testamenten och 

donationer 
- kan förbundet bedriva restaurangverksamhet, filmverksamhet, förlagsverksamhet, 

bokförmedling och försäljning av adresser samt arrangera lotterier. 
 
§ 4 SPRÅK 
Förbundets språk är finska och svenska. 
 
§ 5 MEDLEMMAR 
Ordinarie medlemmar 
Ordinarie medlemmar är de registrerade lokala och riksomfattande medlemsföreningarna. 
Medlemmar godkänns av förbundsstyrelsen. 
 
Kollektiva medlemmar 
Kollektiva medlemmar är riksomfattande registrerade ideella föreningar eller yrkesföreningar som 
godkänts av förbundsstyrelsen. 
 
Stödjande medlemmar 



Förbundsstyrelsen kan som stödjande medlemmar godkänna registrerade föreningar, aktiebolag 
och andra sammanslutningar eller stiftelser som har rättskapacitet eller privatpersoner. 
  
Hedersordförande och hedersmedlemmar 
Till hedersordförande och hedersmedlem kan förbundsmötet på styrelsens förslag kalla en person 
som särskilt förtjänstfullt har verkat för förbundets syften. 
 
Medlemsavgifter 
Medlemsföreningarnas medlemmar, kollektiva medlemmar och stödjande medlemmar betalar en 
medlemsavgift som det ordinarie förbundsmötet fastställer för följande kalenderår. 
 
Hedersordförande och hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift. 
 
§ 6 FÖRBUNDETS BESLUTSMAKT OCH ORGAN 
Beslutanderätten i förbundet utövas av förbundsmötet och den verkställande makten av 
förbundsstyrelsen. 
 
Förbundsstyrelsen tillsätter och utser för sin mandatperiod så många regionala kommittéer som 
behövs för att samordna och verkställa förbundets regionala verksamhet. 
 
Förbundsstyrelsen kan ytterligare tillsätta behövliga utskott för beslutsberedningen i förbundet. 
 
§ 7 FÖRBUNDSMÖTETS TIDPUNKT OCH MÖTESKALLELSEN 
Ordinarie förbundsmötet 
Ordinarie förbundsmöte hålls varje år i april−maj. 
 
Extra förbundsmöte 
Extra förbundsmöte hålls om förbundsmötet eller förbundsstyrelsen så beslutar, om minst tio (10) 
ordinarie eller kollektiva medlemmar genom beslut av behörigt möte eller 1/10 av förbundets 
röstberättigade medlemmar skriftligen det begär. Förbundsmötet ska hållas minst två (2) månader 
efter att begäran om ett extra förbundsmöte behörigen har framförts. 
 
Möteskallelse 
Förbundsstyrelsen bestämmer tid och plats för förbundsmötet. Kallelsen till förbundsmötet ska 
skickas skriftligen, brevledes eller per e-post, i enlighet med de kontaktuppgifter som meddelats 
förbundet, till förbundsmedlemmarna och till dem som enligt stadgarna har närvaro- och 
yttranderätt senast trettio (30) dagar före mötet. 
 
§ 8 DELTAGARE PÅ FÖRBUNDSMÖTET, VALUTSKOTT OCH MOTIONSRÄTT 
 
Rösträtt 
Till förbundsmötet får varje ordinarie medlem utse en (1) röstberättigad delegat och en ersättare 
samt ytterligare en delegat och en ersättare för varje fullt antal 200 medlemmar, dock inte mer än 
tio (10) delegater och ersättare sammanlagt. Delegater och ersättare ska vara ordinarie 
medlemmars medlemmar. 
 



Varje kollektiv medlem får utse en delegat till förbundsmötet. Samtidigt ska en ersättare utses för 
varje delegat. 
 
Pohjola-Nordens ungdomsförbund får utse fem (5) röstberättigade delegater till förbundsmöten. 
 
På förbundsmötet har ordinarie medlemmar och kollektiva medlemmar rösträtt. 
 
Stödjande medlemmar, hedersmedlemmar och hedersordförande är inte röstberättigade på 
förbundsmötet. 
 
Beslutsfattande 
Beslut fattas med enkel majoritet, om inte annat anges i dessa stadgar. Om rösterna faller lika blir 
beslutet den åsikt som ordföranden omfattar, vid val avgör lotten. Val ska ske genom sluten 
omröstning om någon röstberättigad delegat så begär. 
 
Närvaro- och yttranderätt 
Närvaro- och yttranderätt på förbundsmötet har förbundets hedersordförande, 
hedersmedlemmar, stödjande medlemmar, styrelsemedlemmar samt förbundets funktionärer. 
Närvaro- och yttranderätt kan även beviljas andra av styrelsen kallade personer. 
  
Valutskottet 
Det ordinarie förbundsmötet utser ett valutskott som består av fyra (4) medlemmar som utses 
bland de ordinarie medlemmarna och två (2) som utses bland de kollektiva medlemmarna. 
Förbundsmötet utser en av valutskottets medlemmar till sammankallare. Valutskottet utser inom 
sig en ordförande. 
 
Ordinarie och kollektiva medlemmar ska till valutskottet lämna in förslag till förbundsordförande, 
som samtidigt fungerar som ordförande för förbundsstyrelsen, till vice ordförande, 
styrelsemedlemmar och ersättare samt revisorer före den 1 februari och valutskottet ska skicka ut 
sina förslag till dessa uppdrag i förbundsstyrelsens möteskallelse till medlemmarna. 
 
Motionsrätt 
Ordinarie och kollektiva medlemmar har rätt att lämna in motioner till förbundsmötet. 
 
Motioner ska lämnas in till förbundsstyrelsen före den 1 februari. 
 
 
§ 9 ÄRENDEN PÅ FÖRBUNDSMÖTET 
 
Ordinarie förbundsmötet 
Det ordinarie förbundsmötet behandlar följande ärenden: 
 

- val av mötesfunktionärer, 
- mötesdeltagare, laglighet och beslutförhet konstateras, 
- förbundsstyrelsens årsberättelse och bokslut för föregående år samt revisorernas 

utlåtande behandlas, 
- bokslutet fastställs, 



- beviljande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och andra ansvariga, 
- verksamhetsplan och budget behandlas, 
- medlemsavgiftens storlek för medlemsföreningarnas medlemmar, kollektiva medlemmar 

och stödjande medlemmar samt den andel som återbetalas till föreningarna fastställs, 
- val av förbundsordförande för de följande två åren (vartannat förbundsmöte) 
- val av två vice ordförande för de följande två åren (vartannat förbundsmöte) 
- val av styrelsemedlemmar och ersättare för de följande två åren (vartannat förbundsmöte) 
- val av revisor och vice revisor eller revisorssamfund för att granska det följande årets 

förvaltning och konton, 
- val av valutskott (vartannat förbundsmöte) och 
- motioner och förbundsstyrelsens utlåtanden om dem behandlas. 

 
Extra förbundsmöte 
Vid extra förbundsmöten behandlas de ärenden som anges i möteskallelsen. 
 
§ 10 FÖRBUNDSSTYRELSEN 
Förbundsstyrelsens mandatperiod börjar när styrelsen har valts och förbundsmötet avslutas. Till 
förbundsstyrelsen hör ordförande, två (2) vice ordförande och nio (9) medlemmar med personliga 
ersättare. Förbundsstyrelsen är beslutför när mer än hälften av medlemmarna är närvarande, 
ordförande och endera vice ordföranden medräknad. 
 
Förbundsstyrelsen ska sammankallas då ordföranden anser det påkallat eller minst hälften av 
styrelsemedlemmarna kräver det. 
 
Vid förhinder för ordföranden avgör förbundsstyrelsen vem av de två vice ordförandena som ska 
fungera som ersättare. 
 
Möteskallelsen skickas till styrelsemedlemmarna per post, över en dataförbindelse eller med hjälp 
av något annat tekniskt hjälpmedel minst en (1) vecka före mötet. Kallelsen skickas till den 
kontaktuppgift som medlemmen har angett. För brådskande ärenden kan förbundsstyrelsen 
sammankallas utan tidsfrist. 
 
§ 11 FÖRBUNDSSTYRELSENS UPPGIFTER 
Utöver det som i dessa stadgar i övrigt krävs har förbundsstyrelsen i uppgift att 

- leda förbundets verksamhet i enlighet med förbundsmötets beslut och att ta initiativ för 
att utveckla verksamheten, 

- sköta samarbetet med andra Nordenföreningar och Föreningarna Nordens Förbund, 
- styra och stödja medlemsföreningarnas och de av styrelsen utsedda utskottens 

verksamhet, 
- bereda de ärenden som ska behandlas vid förbundsmöten och sammankalla 

förbundsmötet, 
- anta medlemmar, med de undantag som anges i 5 §, och 
- utse en generalsekreterare för att leda förbundets centralkontor och utse funktionärer för 

tillsvidareanställning. Generalsekreteraren utser de personer som anställs på viss tid. 
 
§ 12 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅRET 
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är ett kalenderår.  



 
§ 13 TECKNANDE AV FÖRBUNDETS NAMN 
Förbundets namn tecknas av endera förbundsstyrelsens ordförande eller vice ordförande 
tillsammans med generalsekreteraren. Förbundsstyrelsen kan även bestämma att en funktionär 
ensam tecknar förbundets namn. 
 
§ 14 UTESLUTNING OCH UTTRÄDE 
Om en ordinarie eller kollektiv medlem inte betalar sin medlemsavgift eller handlar på ett sätt som 
skadar förbundet, får förbundsstyrelsen utesluta denna medlem. Medlemmar får besvära sig mot 
uteslutningsbeslutet till förbundsmötet genom att skriftligen lämna in besvär till styrelsen inom 
trettio (30) dygn efter att ha fått vetskap om uteslutningsbeslutet. Om förbundsmötet, efter att ha 
fått förbundsstyrelsens utlåtande och hört den uteslutna medlemmen samt inhämtat andra 
utredningar som ansetts nödvändiga, med två tredjedelar (2/3) av rösterna godkänner 
uteslutningsbeslutet, träder det i kraft omgående. 
 
Om en ordinarie medlem, en kollektiv medlem, en stödjande medlem, hedersordförande eller en 
hedersmedlem beslutar sig för att utträda ur förbundet, ska detta skriftligt meddelas 
förbundsstyrelsens ordförande. Utträdet träder genast i kraft och den utträdande medlemmen är 
skyldig att fullgöra sina plikter för det kalenderår då utträdet sker. 
 
§ 15 ÄNDRING AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET 
Förbundsmötet kan bestämma om ändring av dessa stadgar eller upplösning av förbundet, om 
ärendet anges i möteskallelsen. För beslut krävs minst två tredjedels (2/3) majoritet av rösterna. 
 
Då förbundet upplöses ska dess tillgångar överlåtas på en förening eller någon annan 
sammanslutning med rättskapacitet som arbetar för samma syften som förbundet. 
 


