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§1 Föreningens namn är Vasa svenska kvinnoklubb rf och dess hemort
är Vasa stad. Föreningen är en lokalförening av Svenska
Kvinnoförbundet rf.

§2 Föreningens ändamål är att förena kvinnor i Vasa och att bevaka
deras intressen i det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella
livet. Föreningen ställer sig i sin politiska verksamhet på Svenska
folkpartiets grund.

§3 Föreningen arbetar för sina syften genom att anordna samkväm,
diskussioner, föredrag och kurser samt genom att föra fram, stöda
och uppställa kvinnliga kandidater vid kommunala och övriga val.

§4 Till medlem i föreningen kan antas finländsk medborgare och sådan
utlänning som har sin hemvist i Finland. Medlem av föreningen bör ha
fyllt femton år och inte höra till annat politiskt parti än Svenska
folkpartiet. Medlem bör erlägga medlemsavgift och omfatta
föreningens program.

§5 Föreningen är berättigad att förvärva fastighet, motta
testamenten och donationer samt att ordna lotterier och basarer med
vederbörligt tillstånd.

§6 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av
ordförande och 6 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter. Ordförande
väljs av årsmötet för ett år, medlemmarna för två år sålunda att
årligen hälften avgår, första gången genom lottning och därefter i
tur. Styrelsen utser årligen inom sig viceordförande samt inom eller
utom sig sekreterare, kassör samt övriga funktionärer.
Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande samt minst
3 av medlemmarna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet,
vid lika röstetal avgör ordförandes röst.
Föreningens namn tecknas av ordförande eller av viceordförande,
någondera tillsammans med kassören eller sekreteraren.

§7 Föreningen sammanträder till årsmöte inom mars månad. Dessutom
kan föreningen sammankallas till föreningsmöte när styrelsen anser
det vara nödvändigt eller när minst 10 röstberättigade medlemmar
anhåller därom. Alla föreningsmedlemmar har rösträtt vid föreningens
möten.
Kallelse till årsmöte sker skriftligen till medlemmarna eller genom
annons i den på orten mest spridda svenskspråkiga tidningen minst 2
(två) veckor före mötesdagen. Kallelse till övriga mötet sker 3
(tre) dagar före mötet.
Då styrelsen så beslutar, är deltagande genom datakommunikation
eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel möjligt under
styrelsens eller föreningens möten.
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och lämnas till
verksamhetsgranskaren senast 2 (två) veckor före årsmötet.

§8 Vid årsmötet handläggs följande ärenden:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet
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3. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
4. Val av två protokolljusterare, vilka samtidigt fungerar som
rösträknare
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Föredragning av bokslutet från föregående år,
verksamhetsgranskarens berättelse samt fastställande av bokslut
8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan
10. Fastställande av medlemsavgiftens storlek
11. Fastställande av budgeten
12. Val av ordförande
13. Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
14. Val av verksamhetsgranskare och ersättare för
verksamhetsgranskaren
15. Utse representanter för Svenska kvinnoförbundets årsmöte
16. Utse representanter för Svenska folkpartiets partidag
17. Av enskild medlem framställt förslag som bör vara inlämnat till
styrelsen senast 21 dagar före mötet
18. Frågor som årsmötet enhälligt beslutar upptas till behandling

§9 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av föreningsmöte med
3/4 majoritet.

§10 Förslag om föreningens upplösning behandlas vid två på varandra
följande möten med minst en månads mellanrum. Det ena mötet bör vara
föreningens årsmöte. Beslut om upplösning fattas första gången med
2/3 majoritet och andra gången med enkel majoritet. Det sista mötet
som beslutar om föreningens upplösning bör även bestämma om
användningen av dess tillgångar för svenska kulturella och sociala
ändamål.


