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s1
Finlands svenska sång- och musikförbund r.f. är en takorganisation för sammanslutningar inom
amatörmusiken i det svenska Finland och har till uppgift att främja sång och musik. Detta sker
dels genom undervisning och instruktion, dels genom anordnande av konserter samt sång- och
musikfester, liksom även genom förlagsverksamhet och annan motsvarande aktivitet som främjar
förbundets syften.

s2
Förbundets verksamhetsområde omfattar alla orter i Finland med svensk bosättning. Förbundets
hemort är Helsingfors stad. Förbundets språk år svenska.

s3
Medlemmar i Finlands svenska sång- och musikförbund är:
a) registrerade regionala sång- och musikförbund (lokalförbund),
b) registrerade riksomfattande specia lförbund inom amatörm usí kens område,
c) i enskilda fall fritt verkande registrerade körer och orkestrar som bedriver en verksamhet
som sammanfaller med förbundets syften.
Medlemmarna i de regionala sång- och musikförbunden och i de riksomfattande specialförbunden
utgörs av lokalt verksamma registrerade musikgrupper.
Person som framgångsrikt verkat för förbundets bästa kan av förbundsdagen kallas till
hedersmedlem.
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s4
Ansökningar om inträde i förbundet behandlas och avgörs av förbundets styrelse, när den fått
nödvändiga handlingar .Meddelande om utträde ur förbundet skall lämnas skriftligen till
styrelsen eller dess ordförande eller anmälas för anteckning i föreningsmötets protokoll.
Medlem som inte uppfyller sina förpliktelser, kan av styrelsen uteslutas ur förbundet.

s5
Förbundets inkomster utgörs av anslag, medlemsavgifter, behållning från sångfester och andra
motsvarande aktiviteter.
Medlemsavgifterna þestäms årligen av förbundsdagen. Nyantagen medlem erlägger avgift för hela
det löpande verksamhetsåret.
Förbundet kan motta gåvor och donationer samt besitta fast egendom.

s6
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsdagen som sammankallas en (1) gång om året; till
årsmöte senast den 30 april.
Förbundsdagen sammankallas av styrelsen skriftligen minst en månad i förväg.

s7
Varje medlemsförþund har rätt att till förbundsdagen sända högst fem röstberättigade
representanter. Förbunden är berättigade till en röst (1) per medlemsgrupp som erlagt
fóregående års medlemsavgift. Enskilda fritt verkande medlemskörer och -orkestrar, som erlagt
föregående års medlemsavgift har rätt att till förbundsdagen sända en röstberättigad
representant, som har en (1) röst på förbundsdagen.

s8
Vid förbundsdagens årsmöte þehandlas följande ärenden:
1) val av ordförande, viceordförande och sekreterare för förbundsdagen,
2) konstaterande av mötets behörighet,
3) val av två protokolljusterare och tillika rösträknare,
4) granskning av fullmakter,
5) styrelsens årsberåttelse,
6) fastställande av bokslut och verksamhetsgranskarens eller revisorns berättelse,
7) frågan om ansvarsfrihet far förvaltningen under det gångna verksamhetsåret,
8) styrelsens forslag till verksamhetsplan for följande år,
9) styrelsens förslag till medlemsavgifter,
10) styrelsens förslag till budget för följande år,
11) val av förbundsordförande,
12) fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för följande år,
13) val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för de i tur avgående,
14) val av verksamhetsgranskare eller revisor samt suppleant,
15) övriga av styrelsen till förbundsdagen riktade frågor,
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16) frågor, som av fórbundsmedlem minst tre veckor i förväg skriftligen inlämnats till
styrelsen.

se
Beslut om stadgeändring skall vid förbundsdagen omfattas av minst tre fjärdedelar av de givna
rösterna. Beslut om förbundets upplösning skall omfattas av minst tre fjärdedelar av de givna
rösterna vid två på varandra följande förbundsdagar, som skall hållas med minst två månaders
mellanrum.
Vid avgörandet av andra frågor gäller enkel röstövervikt.
Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val då lotten avgör.

s10
Förbundets verkställande och förvaltande myndighet är styrelsen.
Styrelsen består av ordförande (förbundsordförande) samt minst två och högst tolv ledamöter
jämte personliga suppleanter för dessa. Ledamöter och suppleanter väljs för tre år åt gången.
En tredjedel av ledamöterna och deras suppleanter står årligen i tur att avgå med mojlighet för
ordinarie ledamot till återval högst en gång i följd.
Styrelsen väljer inom sig viceordförande samt inom eller utom sig sekreterare, historiograf och
skattmästare. Styrelsen har rätt att förena vissa av dessa befattningar.
Styrelsen utser vid behov dirigenter och anställer nödvändiga funktionärer.
Styrelsen tillsätter vid behov arbetsutskott, musikutskott och specialutskott för olika
verksamhetsformer och aktiviteter.
Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst hälften av de övriga
ledamöterna eller suppleanterna är närvarande.

s

11

Förbundets namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden endera tillsammans med
sekreteraren eller skattmästaren.
Förbundets räkenskapsperiod är kalenderåret.
Arsredovisningen överlämnas till verksamhetsgranskarna eller revisorerna senast en månad före
förbundsdagens årsmöte.

s12
För den händelse beslut fattas om upplösning av Finlands svenska sång- och musikförbund r.f.,
bör förbundets tillgångar överlämnas till en rättslig institution, som fullföljer ett
motsvarande syfte, eller för den händelse sådan inte finns, till Svenska Folkskolans Vänner r
f.
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s13
Erhållna medlemsrättig heter bevaras.

Uppgifterna har skrivits ut maskinellt från föreningsregistrets datasystem.
Ett dokument som har skrivits ut på Patent- och registerstyrelsens papper är
ett originaldokument även utan underskritt.
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