Stadgar
för
SLC Nyland rf
Namn och hemort
§1
Föreningens namn är SLC Nyland rf, nedan benämnt förbund. Dess hemort är Helsingfors.
Förbundets officiella språk är svenska och dess huvudsakliga verksamhetsområde är
svensk- och tvåspråkiga kommuner i landskapet Nyland.

Ändamål
§2
Förbundet är en facklig, partipolitiskt obunden organisation ansluten till Svenska
lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf, nedan benämnt centralförbund. Dess
ändamål är att bevaka och tillvarata sina medlemmars och lokalavdelningarnas
personmedlemmars allmänna och gemensamma fackliga, ekonomiska, sociala,
miljömässiga och kulturella intressen. Vid fullgörande av detta ändamål kan förbundet
samarbeta med föreningar med liknande intressen.
Förbundet vill förverkliga detta ändamål genom att:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

verka för en fast, facklig och solidarisk sammanhållning mellan
primärproducenterna inom förbundets verksamhetsområde,
representera sina medlemmar i förhållande till centralförbundet, statsmakten,
kommunerna, myndigheter och olika grupper i samhället samt bevaka deras
intresse i frågor som är av betydelse för landsbygden,
följa och bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i frågor rörande
äganderätten till jord, skog och vatten samt i fråga om samhällets
markdispositioner för andra ändamål än jord- och skogsbruk,
främja näringslivets allmänna förutsättningar på landsbygden och verkställa
utredningar i frågor som är betydelsefulla för landsbygden,
bedriva upplysningsverksamhet bland förbundets medlemmar och sprida
information om jord- och skogsbrukets förhållanden,
befrämja den finländska livsmedelsproduktionen genom att arbeta för en
samverkan inom hela livsmedelskedjan från producent till konsument,
verka för nordiskt och internationellt samarbete inom lantbruket,
vid behov på andra likartade sätt främja medlemmarnas allmänna och
gemensamma fackliga, ekonomiska, sociala, miljömässiga och kulturella
intressen.

Förbundet kan även ge ut fysiska eller elektroniska publikationer om detta främjar förbundets
syfte.
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Förbundet kan äga fastigheter och lös egendom och grunda fonder samt ta emot donationer
och testamenten.

Medlemskap
§3
Medlemmar i förbundet är de registrerade föreningar som nämns i § 4, nedan benämnda
lokalavdelningar i dessa stadgar. Lokalavdelningarnas medlemmar är medlemmar i
förbundet.
Förbundsstyrelsen kan också bevilja personer som är bosatta på en ort där ingen
lokalavdelning finns, direkt medlemskap i förbundet, såväl aktivt företagarmedlemskap,
stödande personmedlemskap som personmedlemskap. Studerande i andra och tredje
stadiets undervisning kan beviljas direkt studerandemedlemskap i förbundet.
Till stödande samfundsmedlem kan förbundsstyrelsen, då detta kan förväntas främja
förbundets syfte, anta aktiebolag, andelslag, föreningar, stiftelser eller andra
sammanslutningar med rättskapacitet.
Till medlemmar i förbundet kan förbundsstyrelsen godkänna:
1. Lokalavdelningar: registrerade föreningar enligt § 4 och deras medlemmar
2. Aktiv företagarmedlem: fysisk eller juridisk person som idkar jordbruk, skogsbruk eller
3.
4.
5.
6.

landsbygdsföretagande inom förbundets verksamhetsområde
Stödande personmedlem: landsbygdssinnad person som vill främja förbundets
ändamål och verksamhet
Personmedlem: familjemedlem till aktiv eller stödande medlem (enligt punkt 2 och 3)
samt delägare i juridiska personer (enligt punkt 2) och deras familjemedlemmar
Studerandemedlem: studerande i andra och tredje stadiets undervisning
Stödande samfundsmedlem: företag eller annat samfund med rättskapacitet, som vill
främja förbundets verksamhet

Lokalavdelningar
§4
Inom förbundets verksamhetsområde kan det finnas en eller flera registrerade
lokalavdelningar, landsbygdsföreningar eller därmed jämförbara registrerade föreningar,
nedan benämnt lokalavdelning. Lokalavdelningarna ska skrivas in i föreningsregistret på ett
sådant sätt som är bestämt i lag.
Vid grundande av ny lokalavdelning, ska stadgarna godkännas av förbundets styrelse innan
lokalavdelningen jämte dess medlemmar kan upptas som medlemmar i förbundet. På
motsvarande sätt ska eventuella ändringar av lokalavdelningars stadgar godkännas av
förbundets styrelse.
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Lokalavdelningarnas uppgiftsskyldighet
§5
Lokalavdelnings styrelse ska inom tio (10) dagar efter avdelningens årsmöte tillställa
förbundet uppgifter om lokalavdelningens medlemsavgifter, styrelse, valda ombud och övriga
valda representanter samt lokalavdelningens medlemsuppgifter.
Vid utsändande av kallelse till möte inom lokalavdelningen ska sådan kallelse även delges
förbundet till kännedom.

Medlemsåligganden
§6
Medlemmar ska följa och respektera de beslut som fattas inom förbundet och vara
solidariska gentemot förbundet och dess övriga medlemmar.

Upphörande av medlemskap
§7
Medlem (lokalavdelning, direkt medlem och stödande samfundsmedlem) har rätt att träda ut
ur förbundet genom att skriftligen anmäla detta till förbundets styrelse eller dess ordförande
eller genom att vid förbundets möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.
Medlem är skyldig att betala sin medlemsavgift för det kalenderår, under vilket
medlemskapet upphör.
Medlem som bryter mot dessa stadgar, handlar osolidariskt eller på annat sätt uppträder i
strid med förbundets ändamål kan uteslutas ur förbundet.
Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen. Medlem som uteslutits har rätt att genom
en skrivelse, som ska vara förbundets kansli tillhanda inom trettio (30) dagar från det
meddelande om styrelsens beslut erhållits, framföra frågan om uteslutning till prövning och
avgörande av förbundsmötet.

Medlemsavgifter
§8
Förbundets lokalavdelningar betalar en årlig medlemsavgift till förbundet. Avgiften fastställs
årligen av förbundsfullmäktiges möte.
Medlemsavgiften för förbundets aktiva företagarmedlemmar,
studerandemedlemmar
och
stödande
personmedlemmar
samfundsmedlemmar fastställs årligen av förbundsfullmäktiges möte.

personmedlemmar,
samt
stödande

Förbundsstyrelsen fastställer på vilket sätt och inom vilken tid medlemsavgiften ska betalas.
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§9
Förbundsstyrelsen ansvarar för att ett centralt medlemsregister över förbundets och
lokalavdelningarnas medlemmar upprätthålls. Lokalavdelningarna ska årligen anmäla alla
förändringar i medlemssammansättning och andra behövliga uppgifter till förbundet på det
sätt och inom den tid som förbundsstyrelsen fastställer.
§ 10
Medlemmar som inte inom föreskriven tid betalat den påförda medlemsavgiften, har inte rätt
att ta del av förbundets eller centralförbundets medlemsförmåner innan avgiften betalats.
§ 11
Efter ett beslut av förbundsmötet kan man uppbära en extra medlemsavgift för ett visst
angivet ändamål. Ett beslut om påförande av en sådan avgift ska omfattas av minst tre
fjärdedelar (3/4) av de röster som avges vid mötet. Mötet beslutar om hur och när
betalningen verkställs.

Fonder
§ 12
Inom förbundet kan bildas fonder för att trygga förbundets verksamhet.
För att trygga förbundets verksamhet skall en dispositionsfond finnas. Förutom frivilliga
bidrag kan till dispositionsfonden tillförs en del av förbundets årliga uppkomna överskott
sedan eventuellt underskott från tidigare år blivit täckt. Förbundsfullmäktige bestämmer om
överföring till dispositionsfonden på förslag av förbundsstyrelsen. Fondens medel skall
placeras på ett betryggande sätt. Förbundsfullmäktige besluter om användningen av fondens
medel.
För att trygga genomförandet av fackliga åtgärder skall en stödfond finnas inom förbundet.
Till förbundets stödfond kan tillföras en del av förbundets årligen uppkomna överskott sedan
eventuellt underskott från tidigare år blivit täckt. Vidare tillförs stödfonden frivilliga bidrag.
Förbundsfullmäktige bestämmer om överföring till stödfonden på förslag av
förbundsstyrelsen. Fondens medel skall placeras på ett betryggande sätt likväl med
beaktande av att de lätt kan frigöras. Förbundsfullmäktige besluter om användningen av
fondens medel.

Beslutandeorgan
§ 13
Förbundsmötet utgör det föreningsmöte som avses i lagen om föreningar och är förbundets
högsta beslutande organ.
Förbundsfullmäktige utövar den strategiska ledningen av förbundet enligt förbundsmötets
beslut och fungerar som en kontaktlänk mellan förbundet och dess lokalavdelningar.
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Förbundsstyrelsen utövar ledningen av förbundets verksamhet.

Möten
§14
Medlemmarna utövar sin beslutanderätt vid förbundsmötet och förbundsfullmäktiges möten
enligt vad som föreskrivs i dessa stadgar.
Deltagande i förbundets möten kan enligt särskilt beslut ske per post, genom
datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel eller en kombination av dessa.
Styrelsen ger en instruktion för på vilket sätt deltaganderätten och riktigheten av
rösträkningen kan kontrolleras på ett sätt som kan jämställas med de förfaranden som iakttas
vid vanliga föreningsmöten.
Möjlighet att delta i möte per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt
hjälpmedel eller en kombination av dessa meddelas i kallelsen.

Förbundsmötet
§ 15
Förbundets högsta beslutanderätt utövas av förbundsmötet.
Förbundet sammanträder årligen till ett förbundsmöte före utgången av november. Tiden och
platsen bestäms av förbundsfullmäktige.
Ett extra förbundsmöte sammankallas när förbundets styrelse anser att det finns skäl till det
eller då minst en tiondedel (1/10) av lokalavdelningarnas valda ombud skriftligen kräver det
av styrelsen för ett särskilt angivet ärende.
Kallelsen till förbundsmötet utfärdas av förbundsstyrelsen, i fråga om ordinarie förbundsmöte
minst tjugo (20) och extra förbundsmöte minst fyra (4) dagar före förbundsmötet,
mötesdagen och den dag kallelsen kungjorts medräknade. Kallelsen ska kungöras genom en
annons i en eller flera tidningar som förbundsfullmäktige valt samt skriftligen till alla
lokalavdelningar och lokalavdelningarnas valda ombud. De valda tidningarna ska utkomma
på hela verksamhetsområdet.
§ 16
Förbundsmötet öppnas av förbundsordförande och leds av en person som utses av mötet.
De ombud för lokalavdelningarna som nämns nedan har rösträtt.
Lokalavdelning utser vid sitt årsmöte för ett år i sänder ombud samt ersättare till
förbundsmöte. För varje påbörjat femtiotal (50) aktiva företagarmedlemmar jämte aktiva
personmedlemmar som antecknats i lokalavdelningens medlemsregister vid det årsskifte
som föregår lokalavdelningens årsmöte, väljs ett ombud och en ersättare. Endast
lokalavdelningens aktiva företagarmedlemmar eller deras aktiva personmedlemmar kan
fungera som ombud.
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Om valet ska förbundet underrättas senast tio (10) dagar efter lokalavdelningens årsmöte, i
annat fall gäller det val, som därförinnan senast meddelats förbundet.
Varje ombud har en röst; rösträtten utövas personligen av ombudet eller dennes ersättare.
De röstberättigade kan kräva omröstning med slutna sedlar.
Utöver ombuden äger förbundets samtliga medlemmar rätt att delta i förbundsmöte och har
där yttrande- men inte rösträtt.
Förbundets tjänstemän har rätt att närvara vid förbundsmöte och har där yttrande- men inte
rösträtt.
Mötet kan besluta att förhandlingarna helt eller delvis ska äga rum inom lyckta dörrar.
§ 17
Förbundsstyrelseledamöter och förbundets revisor samt verksamhetsgranskare ska inte
delta i förbundsmötet i egenskap av ombud, men har rätt att närvara vid förbundsmöte och
har där yttrande- men inte rösträtt.
§ 18
Samtliga lokalavdelningar som avses i § 4 har motionsrätt vid förbundsmötet. Motioner till
ordinarie förbundsmöte ska lämnas till förbundsstyrelsen minst tjugo (20) dagar före mötet.
§ 19
Vid ordinarie förbundsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. val av presidium för mötet,
2. val av två protokolljusterare som vid behov fungerar som rösträknare,
3. frågan om mötet utlysts i stadgad ordning,
4. fastställande av röstlängd,
5. fastställande
av
arvode
och
grunderna
för
kostnadsersättning
för
fullmäktigeordförande
och
vice
fullmäktigeordförande
samt
förbundsfullmäktigeledamöter,
6. val av förbundsordförande, vilken fungerar som styrelsens ordförande, samt en vice
ordförande för styrelsen,
7. fastställande av antal ledamöter i förbundsstyrelsen och val av ledamöter i
förbundsstyrelse för det följande verksamhetsåret,
8. val av fullmäktigeordförande och vice fullmäktigeordförande
9. val av ledamöter jämte ersättare till förbundsfullmäktige i stället för dem som är i tur
att avgå,
10. val av ledamöter till förbundsfullmäktige i stället för dem som har avgått sedan
föregående ordinarie förbundsmöte,
11. val av ledamöter och suppleanter i centralförbundsfullmäktige,
12. val av en revisor och en verksamhetsgranskare samt ersättare för dessa för
granskning av det följande verksamhetsårets räkenskaper och förvaltning,
13. styrelsens redogörelse över förbundets ekonomiska ställning
14. styrelsens redogörelse över behandlingen av de ärenden som har lyfts fram i
motioner lämnade till föregående ordinarie förbundsmöte,
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15. lokalavdelningarnas motioner till förbundsmötet,
16. övriga frågor framförda av förbundsstyrelsen eller förbundsfullmäktige,
17. övriga ärenden, som enligt lag eller dessa stadgar ska behandlas på mötet.
Vid extra förbundsmöte kan endast sådant ärende behandlas för vars skull mötet
sammankallats. Även annat ärende kan dock behandlas om fullmäktige enhälligt så besluter
utom sådant ärende, som nämns i § 23 i föreningslagen.

Förbundsfullmäktige
§ 20
Förbundsfullmäktige väljs av förbundets ordinarie förbundsmöte.
Förbundsfullmäktige består av ordförande och vice ordförande samt av det antal ledamöter
som fastställs enligt nedanstående moment. Förbundsfullmäktiges ordförande och vice
ordförande väljs för ett kalenderår i sänder, de övriga ledamöternas mandatperiod är tre
kalenderår.
Varje lokalavdelning är representerad i förbundsfullmäktige så att för varje påbörjat
hundrafemtiotal (150) aktiva företagarmedlemmar jämte aktiva personmedlemmar som
antecknats i lokalavdelningens medlemsregister vid det årsskifte som föregår
lokalavdelningens årsmöte, väljs en ledamot och en ersättare till förbundsfullmäktige.
Endast lokalavdelningens aktiva företagarmedlemmar eller deras aktiva personmedlemmar
kan fungera som förbundsfullmäktigeledamöter.
Av fullmäktiges ledamöter och suppleanter avgår årligen en tredjedel (1/3), de två första åren
efter lottning och därefter i tur och ordning. Ifall antalet ledamöter med ersättare inte är
delbart med tre, avgår vart tredje år ett större antal.
§ 21
Förbundsfullmäktige sammankallas till vår- och höstmöte samt vid behov till extra möte.
Vid förbundsfullmäktiges ordinarie vårmöte, som hålls senast inom april månad ska följande
ärenden förekomma:
1. val av två protokolljusterare som vid behov fungerar som rösträknare,
2. frågan om mötet utlysts i stadgad ordning,
3. förbundsstyrelsens
årsberättelse
och
bokslut
samt
revisorns
och
verksamhetsgranskarens berättelser för föregående verksamhetsår,
4. fastställande av bokslut,
5. frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga,
6. beslut om överföring av en del av överskottet till dispositionsfonden och stödfonden,
7. tillsättande av valutskott för beredande av val som utförs av förbundsmötet,
8. ärenden, som väckts av förbundsstyrelsen eller som ingetts skriftligen av förbundets
medlemmar till förbundsstyrelsen senast tjugo (20) dagar före mötet,
9. övriga ärenden, som enligt dessa stadgar kan behandlas av förbundsfullmäktige.
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Vid förbundsfullmäktiges ordinarie höstmöte, som hålls senast inom oktober månad, ska
följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.

val av två protokolljusterare som vid behov fungerar som rösträknare,
frågan om mötet utlysts i stadgad ordning,
verksamhetsplan för det följande kalenderåret,
fastställande av arvode och grunderna för kostnadsersättning för förbundsordförande
och vice ordförande samt förbundsstyrelseledamöter,
5. fastställande av arvode och grunderna för kostnadsersättning för förbundets revisor
och verksamhetsgranskare,
6. fastställande av medlemsavgifterna för det följande verksamhetsåret,
7. fastställande av budget för det följande verksamhetsåret,
8. val av annonsorgan som avses i §15 för det följande verksamhetsåret,
9. ärenden, som väckts av förbundsstyrelsen eller skriftligen ingetts av förbundets
medlemmar till förbundsstyrelsen senast tjugo (20) dagar före mötet,
10. styrelsens redogörelse över behandlingen av de ärenden som har lyfts fram i
motioner lämnade till föregående ordinarie förbundsmöte och
11. övriga ärenden, som enligt dessa stadgar kan behandlas av förbundsfullmäktige.
Vid förbundsfullmäktiges extra möte kan endast sådana ärenden, för vars skull mötet
sammankallats, behandlas.
§ 22
Ordinarie förbundsfullmäktigemöte hålls på den tid och den plats som förbundsstyrelsen
bestämmer. Ett extra förbundsfullmäktigemöte hålls då förbundsstyrelsen anser det
nödvändigt. Ett extra möte ska också utlysas av styrelsen då det skriftligen begärs av minst
en femtedel (1/5) av samtliga fullmäktigeledamöter eller minst en femtedel (1/5) av
lokalavdelningarnas valda ombud.
Kallelse till förbundsfullmäktiges möte ska ske per post, genom datakommunikation eller med
något annat tekniskt hjälpmedel eller en kombination av dessa och ska vara avsänt minst tio
(10) dagar före ordinarie och minst fyra (4) dagar före extra möte den dag kallelsen skickas
och mötesdagen medräknade.
Varje förbundsfullmäktigeledamot har en röst. Omröstning sker med slutna sedlar då någon
yrkat på detta. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrösten utom vid val då lotten avgör.
Förbundsstyrelseledamöterna och förbundets tjänstemän har rätt att delta i fullmäktiges
förhandlingar men har inte rätt att fatta beslut.

Förbundsstyrelsen
§ 23
Förbundsstyrelsen utövar ledningen av förbundets verksamhet i överensstämmelse med
dessa stadgar och av förbundsmötet och förbundsfullmäktige fattade beslut.
Förbundsmötet utser för ett verksamhetsår i gången en ordförande, en vice ordförande och
minst tre (3) och högst sex (6) förbundsstyrelseledamöter.
8

En förbundsfullmäktigeledamot, som väljs till ordförande eller vice ordförande för förbundet
eller till förbundsstyrelseledamot, är inte berättigad att samtidigt verka som
förbundsfullmäktigeledamot.
Förbundsordförande och vice ordförande samt förbundsstyrelseledamöter väljs bland
lokalavdelningarnas aktiva företagarmedlemmar jämte aktiva personmedlemmar.
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller när minst hälften
av styrelsens ledamöter yrkar på det.
Förbundsstyrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller jämt avgörs val genom
lottning, men i andra frågor avgör ordförandes röst.
Förbundsfullmäktiges ordförande kallas till styrelsens möten med närvaro- och yttranderätt,
dock utan förslags- eller rösträtt.
§ 24
Förbundsstyrelsens uppgift är att i enlighet med gällande lag och dessa stadgar samt
utgående från beslut som fattats av förbundsmötet och förbundsfullmäktige ta hand om
förbundets angelägenheter.
Förbundsstyrelsen ska ägna särskild uppmärksamhet åt:
1. handha den närmaste ledningen av förbundets verksamhet,
2. beredning av de ärenden som ska handläggas vid förbunds- och
förbundsfullmäktiges möten,
3. verkställande av beslut som fattats vid förbundsmöte och förbundsfullmäktigemöte,
4. förvaltning av förbundets tillgångar,
5. anställa och avskeda verksamhetsledaren och övriga erforderliga tjänstemän,
fastställa instruktioner för deras verksamhet och bestämma deras löneförmåner,
6. inom ramen för dessa stadgar och av förbundsmöte fattade beslut utfärda
instruktioner angående förbundets inre organisation och verksamhet,
7. bistå lokalavdelningarna i deras verksamhet och
8. bevakande av utvecklingen inom lantbruket och samhället i övrigt samt arbeta för
fullföljandet av förbundets uppgift.
Förbundsstyrelsen kan vid behov tillsätta utskott och arbetsgrupper för handläggning av
särskilda frågor som angetts av styrelsen samt fastställa instruktioner för utskotten.

Tecknande av förbundets namn
§ 25
Förbundets namn tecknas av förbundsordföranden ensam eller av viceordförande
tillsammans med förbundets verksamhetsledare eller av förbundsstyrelsen förordnad
tjänsteman.
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Styrelsen kan förordna verksamhetsledaren eller annan av förbundsstyrelsen förordnad
person ensam teckna förbundets namn.

Räkenskapsavslutning och revision
§ 26
Förbundets räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Förbundsstyrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper granskas av en revisor och en
verksamhetsgranskare.
Alla behövliga handlingar ska tillsammans med förbundsstyrelsens årsberättelse inklusive
resultat- samt balansräkning överlämnas till revisorn och verksamhetsgranskaren för
granskning senast den 15 mars. Revision och verksamhetsgranskning ska vara verkställd
och revisions- och verksamhetsgranskningsberättelse avgiven till förbundsfullmäktige inom
femton (15) dagar från den dag handlingarna överlämnats till revisorn och
verksamhetsgranskaren.

Medlemsomröstning
§ 27
För att utreda medlemskårens inställning till vissa frågor av synnerlig vikt kan
förbundsfullmäktige besluta om en allmän, rådgivande omröstning bland lokalavdelningarnas
aktiva medlemmar. Förbundet har en skild omröstningsordning som fastställs av
förbundsfullmäktige.
Ändamålet med omröstningen eller resultatet av den ska inte meddelas utomstående eller
framföras till offentligheten av annan än förbundsstyrelsen.
Medlemsomröstning förrättas vid särskilda omröstningstillfällen,
datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel.

per

post,

genom

Förbundsfullmäktige kan vid behov tillsätta utskott för handläggning av särskilda fackliga
angelägenheter som närmare angetts av förbundsstyrelsen samt fastställa instruktioner för
utskotten.
Stadgeändring och upplösning av förbundet
§ 28
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om förbundets upplösning ska, för att gälla, fattas
vid två på varandra följande förbundsmöten med minst en månads mellanrum, varav minst
ett av mötena ska vara ordinarie. Beslutet ska omfattas av minst tre fjärdedelar av alla röster
som avges vid omröstningen. Frågan om ändring av stadgarna eller upplösning av förbundet
ska anges i kallelsen till mötet.
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§ 29
Då förbundet upplöses eller upphör ska förbundets tillgångar användas till att främja
förbundets ändamål på ett sådant sätt som bestäms av det sista möte som fattar beslutet om
upplösningen. Tillgångar som erhållits genom testamente eller gåva ska dock användas för
det ändamål som föreskrivits vid överlåtelsen eller, om detta inte är möjligt, för ett annat
närliggande ändamål.
Beslut om överlåtelse ska fattas av förbundsmöte.
§ 30
I övrigt gäller det som bestäms i föreningslagen.
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