
Stadgar för Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. 

 

§1  

Föreningens namn är Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. och dess hemort är Mariehamn. 

Föreningens verksamhetsområde är landskapet Åland. 

 

§2 

Föreningens syfte är att verka för främjande och förkovran av stöda och utveckla all slags 

slöjd och hantverk, såväl för husbehov som fritidssysselsättning som yrkesmässig. För att 

förverkligandet av detta syfte kan föreningen upprätthålla hantverksutbildning, bedriva 

rådgivnings- och kursverksamhet samt genom föredrag, möten, utställningar och på annat sätt 

befrämja stärka intresset för hantverk och slöjd. 

 

§3 

Som ordinarie medlemmar i föreningen kan antas fysiska och juridiska personer, vilka 

intresserar sig för föreningens syfte och vilka betalar fastställd medlemsavgift.  

Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med 

rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. 

 

Föreningens medlemmar erlägger en årlig medlemsavgift, vars storlek fastställs av höstmötet. 

Vid föreningsmöte kan skild medlemsavgift fastställas för studerande och understödande 

medlemmar. 

  

§4 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av en av föreningsmötet vald 

ordförande samt ett jämnt antal, dock minst 6 och högst 10 ordinarie ledamöter. 

 

Ordförande väljs av föreningsmötet för ett kalender år i sänder. Övriga styrelsemedlemmars 

mandatperiod är två kalenderår sålunda att hälften av dessa varje år står i tur att avgå. Vid det 

första valet efter att dessa stadgar trätt i kraft samt vid ändring av antalet styrelsemedlemmar 

eller då detta eljest annars är nödvändigt för att hälften av styrelsemedlemmarna vid nästa val 

skall stå i tur att avgå, väljds nödigt antal styrelsemedlemmar med en mandattid om endast ett 

kalenderår. Styrelsen väljer årligen inom sig en viceordförande. 

 

Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller viceordföranden samt ytterligare minst hälften av 

det totala antalet styrelseledamöter är närvarande. 

 

Vid omröstning gäller, i händelse rösterna faller lika, den mening ordföranden biträtt, utom 

vid val då lotten avgör. 

 

Styrelsen tillsätter verksamhetsledare för handhavandet av att sköta föreningens löpande 

verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. 

Verksamhetsledaren kan, men behöver inte vara styrelsemedlem. Dessutom kan styrelsen 

tillsätta nödiga arbetsutskott. 

 

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller verksamhetsledaren eller av 

styrelsemedlem/-medlemmar som utses av styrelsen, envar ensam. 

 

§5 



Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och 

styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorerna verksamhetsgranskaren 

senast fyra veckor före vårmötet. Revisorerna Verksamhetsgranskaren skall ge sitt utlåtande 

skriftligen till styrelsen senast två veckor före vårmötet. 

 

§6 

Vårmötet hålls under tiden april-maj varje år och höstmöte hålls under tiden september-

oktober varje år. Föreningen sammanträder vid behov till extra föreningsmöte i enlighet med 

beslut av föreningsmöte eller styrelsen, eller då minst 1/10 (en tiondel) av föreningens 

röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende.  

 

Medlem som önskar få ett särkskilt angivet ärende upptaget till behandling på höst- eller 

vårmöte skall, med noggrant angivande av ärendet, skriftligen underrätta styrelsen om detta 

minst tre två veckor före ifrågavarande möte. 

 

Kallelse till föreningsmöte sker genom annons i en i landskapet regelbundet utkommande 

tidning minst en vecka före mötet. 

 

§7 

Vid vårmötet behandlas följande ärenden: 

1. mötet öppnas 

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare 

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras 

4. föredragningslistan för mötet godkänns 

5. presentation av verksamhetsberättelse och bokslut 

6. presentation av revisorernas verksamhetsgranskarens berättelse 

7. fastställande av bokslutet 

8. beslut om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga 

9. övriga ärenden 

 

§8 

Vid höstmötet behandlas följande ärenden: 

1. mötet öppnas 

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare 

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras 

4. föredragningslistan för mötet godkänns 

5. fastställande av medlemsavgift för följande kalenderår 

6. fastställs ordförandens, styrelsemedlemmarnas arvoden för följande kalenderår 

7. fastställande av budget och verksamhetsplan för följande kalenderår 

8. fastställs antalet styrelsemedlemmar för det följande kalenderåret 

9. val av styrelseordförande och nödigt antal styrelsemedlemmar 

10. val av två revisorer och två revisorssuppleanter verksamhetsgranskare och suppleant för 

följande kalenderår 

11. övriga ärenden 

 

§9 

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall för att gälla ha biträtts av minst ¾ (tre 

fjärdedelar) av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna. 

 



Beslut om upplösning av föreningen skall för att gälla ha vid två på varandra följande 

föreningsmöten biträtts av minst ¾ (tre fjärdedelar) av de vid föreningsmötet närvarande 

röstberättigade medlemmarna. 

 

§10 

Upplöses föreningen skall dess tillgångar tillfalla Karl Gustafssons fond eller om denna 

upplösts en på Åland verksam registrerad förening eller organisation vars syfte är att stöda 

kulturell verksamhet inom landskapet Åland.  

 

 

§11 

I övrigt följes gällande föreningslag. 


