Översättning från finska

SF-CARAVAN RF
FÖRBUNDETS STADGAR
1§

Föreningen, som i dessa stadgar benämns förbundet, heter SF-Caravan rf. Förbundets
hemort är Tavastehus.

2§

Förbundets syfte är att i egenskap av riksomfattande centralorganisation för föreningar som
består av användare av campingfordon bevaka intresset för dessa användare samt främja
deras gemensamma strävanden. Förbundet är politiskt obundet.

3§

För att uppnå sitt syfte
a) främjar förbundet en säker, ekonomisk och ändamålsenlig användning av
campingfordon liksom trafiksäkerheten inom sitt verksamhetsområde,
b) medverkar förbundet i utvecklingen av områden som är avsedda för campingfordon,
c) stödjer förbundet medlemsföreningarnas verksamhet och sörjer för utvecklingsarbetet
inom verksamheten genom att idka informationsinsamling, utbildning, rådgivning samt
publikations- och informationsverksamhet e.d.,
d) anordnar förbundet nationella och internationella sammankomster, tävlingar och andra
evenemang för användare av campingfordon,
e) gör förbundet framställningar och initiativ, ger utlåtandet samt representerar sina
medlemsföreningar på det nationella planet i kontakterna med beslutsfattare,
myndigheter och privata aktörer, liksom utländska och internationella
branschorganisationer,
f)

främjar förbundet organiseringen bland användarna av campingfordon,

samt
g) vidtar förbundet liknande åtgärder som avser att bevaka intresset för dem som
använder campingfordon och främja deras gemensamma strävanden.
Förbundet kan vara medlem i organisationer som främjar turism, friluftsliv, trafik och
trafiksäkerhet. Som stöd för verksamheten kan förbundet anordna lotterier, basarer och
penninginsamlingar samt ta emot donationer och testamenten. Förbundet kan också äga
fast och lös egendom. Förbundet idkar inte affärsverksamhet.
4§

En förening (härefter medlemsförening) som har rättsförmåga, består av användare av
campingfordon och vars stadgar står i harmoni med förbundets stadgar och syfte kan vara
medlem i förbundet. Förbundsmötet beslutar om upptagande och uteslutande av
medlemsföreningar och övriga medlemmar på framställning av styrelsen. En medlem som
inte iakttar förbundets stadgar och beslut kan uteslutas.
Förbundet kan också ha företags- och samfundsmedlemmar med rättsförmåga.
En medlemsförening har rätt att använda kombinationen "SF-Caravan" i sitt namn.
Om en medlemsförening utträder eller utesluts ur medlemskapet, ska medlemsföreningen
inom loppet av tre (3) månader från att medlemskapet upphört hos föreningsregistret
anhålla om ändring av medlemsföreningens namn på så sätt att namnet inte innehåller "SFCaravan" eller inte på något sätt hänvisar till organisatoriskt samband med förbundet. Ett
villkor för att en medlemsförening ska godkännas som medlem är att den förbinder sig till
ovan nämnda förfarande.
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Förbundet fastställer vid behov verksamhetsområdena för sina medlemsföreningar.
Medlemsföreningarna kan bilda distriktsföreningar. Dessa kan dock inte vara
förbundsmedlemmar även om de vore registrerade föreningar.
Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet kalla en särskilt meriterad
person.
5§

En medlemsförening är skyldig att till förbundet i medlemsavgift betala en del av varje
föreningsmedlems anslutningsavgift samt en årlig medlemsavgift. Förbundsmötet
bestämmer årligen medlemsavgiftens storlek och betalningssätt.
En medlemsförening behöver inte betala medlemsavgift till förbundet för en sådan medlem,
som är medlem i någon annan medlemsförening inom förbundet.
Företags- och samfundsmedlemmar betalar en av förbundsmötet årligen fastställd
medlemsavgift.
Hedersordförande och hedersmedlem är befriade från medlemsavgiften.
Förbundsmötet har rätt att besluta om vilka medlemsgrupper en medlemsförening inte
betalar någon medlemsavgift för till förbundet.

6§

På förbundsmöten har av medlemsföreningarna utsedda representanter, vilka är
röstberättigade medlemmar i de medlemsföreningar som de företräder, rätt att utöva rösträtt
enligt följande:
- 100 medlemmar
2 röster
101 - 300 medlemmar
3 röster
301 - 600 medlemmar
4 röster
601 - 1 000 medlemmar
5 röster
1 001 - 1 500 medlemmar
6 röster
1 501 - 2 100 medlemmar
7 röster
2 101 - 2 800 medlemmar
8 röster
2 801 - 3 600 medlemmar
9 röster
3 601 - 4 500 medlemmar
10 röster
4 501 - 5 500 medlemmar
11 röster
och så vidare enligt samma matematiska formel.
Företags- och samfundsmedlemmar har ingen rösträtt på förbundsmöten, endast rätt att
yttra sig.
Antalet medlemmar avser medlemmar för vilka medlemsavgift har betalats till förbundet före
utgången av föregående kalenderår.
En medlemsförening kan välja högst fem (5) representanter till förbundsmötet, dock inte fler
än föreningens röstetal. Representanten eller representanterna kan tillsammans använda så
många röster som föreningens röstetal förutsätter.

7§

Förbundsmöte hålls varje år före utgången av juni vid en tidpunkt och på en plats som har
fastställts av styrelsen.
Extra möte hålls då förbundsmötet så beslutar eller om styrelsen anser att det finns
anledning till det eller om minst en tiondel (1/10) av medlemsföreningarna begär det
skriftligen för behandlingen av ett angivet ärende. Mötet ska hållas inom sextio (60) dygn
från att begäran om möte lades fram för styrelsen.
Styrelsen sammankallar förbundsmötet genom en kallelse som skickas per brev till
medlemsföreningarna minst 30 dygn före mötet.
Styrelsen kan besluta att man också kan delta i mötet per post eller genom en
datakommunikationsförbindelse eller annat tekniskt hjälpmedel. Detta ska anges i
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möteskallelsen. Om yttranderätten är begränsad för en medlem som deltar i mötet per post
eller med något tekniskt hjälpmedel, ska också detta anges i möteskallelsen.
På förbundsmötet
1. väljs ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov tre rösträknare för
mötet
2. konstateras mötets laglighet och beslutförhet
3. godkänns föredragningslistan för mötet
4. presenteras verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisorernas utlåtande
5. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och
övriga räkenskapsskyldiga
6. fastställs verksamhetsplanen
7. fastställs storleken på de anslutnings- och medlemsavgifter som ska betalas till
förbundet liksom betalningssättet
8. fastställs budgeten
9. väljs styrelsens ordförande vart tredje år
10. väljs styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå
11. väljs två revisorer och två revisorssuppleanter
12. behandlas i möteskallelsen nämnda ärenden som en medlemsförening lagt fram för
styrelsen minst 45 dygn före mötet samt övriga ärenden som beretts av styrelsen.
8§

Förbundets styrelse består av en ordförande, som kallas förbundets ordförande och som
väljs för tre (3) år i taget, samt åtta (8) medlemmar. Styrelsen väljs för tre (3) år i taget dock
så att tre styrelsemedlemmar står i tur att avgå under två på varandra följande år och två
styrelsemedlemmar och ordföranden står i tur att avgå under det tredje året. En
styrelsemedlems mandatperiod inleds när det förbundsmöte som valt medlemmen avslutas
och mandatperioden upphör när det förbundsmöte som avslutar den treåriga
mandatperioden avslutas.
Valbara är endast sådana kandidater som medlemsföreningarna på tillbörligt sätt har
meddelat förbundets styrelse senast 60 dygn före förbundsmötet och av vilka ett skriftligt
samtycke till att ställa upp som kandidat har inlämnats före nämnda tidpunkt.
Styrelsen väljer vice ordförande inom sig.
Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden, eller om han är förhindrad,
av en vice ordförande. Styrelsen är beslutför om ordföranden eller en vice ordförande och
minst fyra (4) andra medlemmar är närvarande.
Styrelsen har till uppgift att
1) tillsätta behövliga utskott, arbetsgrupper och kommittéer,
2) tillsätta och avsätta behövliga tjänstemän och arbetsgrupper inom ramen för budgeten,
3) representera förbundet, bevaka och stödja medlemsföreningarnas verksamhet samt
upprätthålla kontakten till dem,
4) bevaka arbetet i utskott, arbetsgrupper, kommittéer och förbundets klubbar,
5) vid behov för förbundsmötet göra en framställning om uteslutande av sådan
medlemsförening som trots anmärkning har handlat i strid med förbundets regler och
syfte eller försummat att iaktta förbundsmötets eller styrelsens beslut,
6) sammankalla förbundets ordinarie och extra möten samt bereda de frågor som ska
behandlas på mötena,
7) förvalta förbundets pengar och övriga tillgångar, utarbeta en verksamhetsplan samt
bereda ett förslag till budget för nästa räkenskapsår,
8) upprätta en verksamhetsberättelse över förbundets verksamhet,
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9) ge medlemmarna i medlemsföreningarna ett medlemsnummer och upprätthålla en
förteckning över nummerinnehavarna samt bevilja förbundets förtjänstplaketter och
övriga erkännanden,
10) bereda övriga frågor som ska behandlas på förbundsmötena, verkställa besluten som
fattas på förbundsmötena och ha hand om alla övriga uppgifter som hör till styrelsens
befogenheter.
9§

Förbundets namn tecknas av ordförande och en vice ordförande tillsammans, eller av
ordförande eller vice ordförande tillsammans med en annan styrelsemedlem, eller av dem
som styrelsen har förordnat.

10 §

Förbundets räkenskaper ska avslutas kalenderårsvis. Räkenskaperna samt styrelsens
verksamhetsberättelse och övriga handlingar om förvaltningen ska lämnas till förbundets
revisor senast den 15 april följande år.
Revisorerna ska före utgången av april ge styrelsen en berättelse över revisionen samt ett
utlåtande om beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsskyldiga.

11 §

För ändring av dessa stadgar krävs 3/4 av de givna rösterna.
Om upplösning av förbundet fattas beslut vid två (2) på varandra följande möten som ska
hållas med minst två (2) veckors mellanrum. För beslut krävs 3/4 av de givna rösterna.

12 §

Om förbundet upplöses överlåts dess tillgångar till ett ändamål som främjar användningen
av campingfordon på det sätt som fastställts på sista mötet.

13 §

För övrigt iakttas gällande bestämmelser i föreningslagstiftningen.

Godkänt på förbundsmötet 26.9.2020
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