Stadgar för Kirkon akateemiset - Kyrkans akademiker AKI r.f.
Namn och hemort
1§
Föreningens namn är Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y. och i dessa stadgar
används om den benämningen AKI. Hemort för AKI är Helsingfors stad och förbundet har
hela landet som sitt verksamhetsområde.

Syfte
2§
AKI har som sitt syfte att stöda sina medlemsorganisationers intressebevakning, främja sina
medlemsorganisationers medlemmars professionella och samhälleliga förmåner samt fungera
som förbindelselänk mellan sina medlemmar.
AKI förverkligar sitt syfte genom att
1.

verka som arbetsmarknadsorganisation

2.

förhandla om och göra upp tjänste- och arbetskollektivavtal

3.

påverka det kyrkliga och samhälleliga beslutsfattandet

4.

ge utlåtanden och ställningstaganden

5.

representera sina medlemsorganisationer

6.

besluta om linjedragningar och målsättningar som rör kyrkliga tjänster och yrkesgrupper samt utbildning

AKI kan höra till sådana inhemska eller internationella organisationer, vilkas medlemskap
främjar förverkligandet av förbundets syfte.

Medlemmarna
3§
AKIs styrelse kan som medlemsorganisation godkänna en sådan registrerad förening som representerar specialutbildade personer för tjänster inom kyrkan.
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En förening som ansöker om medlemskap i AKI skall till styrelsen lämna in en skriftlig ansökan. Till ansökan bör bifogas föreningens stadgar, föregående års verksamhetsberättelse
samt en utredning över antalet medlemmar och föreningens ekonomi.
Styrelsen fattar beslut om godkännande av medlem i AKI.
4§
AKI har rätt att uppbära medlemsavgift av sina medlemsorganisationer. Fullmäktige besluter
vid höstmötet om medlemsavgiftens storlek.
Medlemsavgiften baserar sig på antalet medlemmar som betalar full medlemsavgift i medlemsorganisationen.
Styrelsen kan på giltiga grunder delvis, helt eller för en viss tid bevilja frihet från skyldighet att
betala medlemsavgift. Befrielse kan beviljas på grund av att medlemsorganisationens ekonomi försvagats, det låga antalet medlemmar eller av någon annan motsvarande orsak.
5§
En medlemsorganisation som vill utträda ur AKI, skall skriftligt meddela om detta till styrelsen
eller dess ordförande eller genom att vid sammanträdet anteckna detta till protokollet. Utträdet
träder genast i kraft.
6§
En medlemsorganisation kan uteslutas, om den med sin verksamhet på ett betydande sätt har
skadat AKI.
Styrelsen fattar beslut om uteslutningen. Innan ett sådant beslut fattas, har medlemsorganisationen möjlighet att komma in med en förklaring.
Om en medlemsorganisation inte har betalat sin till betalning förfallna medlemsavgift vid utgången av ett kalenderår, kan man anse att den har utträtt.

Fullmäktige
7§
Fullmäktige utövar beslutandemakten inom AKI. Fullmäktiges mandatperiod är fyra år.
8§
Val av fullmäktige ordnas vart fjärde år på det sätt som dessa stadgar och den av fullmäktige
fastställda valordningen föreskriver.
Fullmäktigemedlemmarna väljs genom förbundsomröstning, som förrättas per post eller, om
fullmäktige så besluter, per datatrafikförbindelse eller med något annat tekniskt hjälpmedel.
Vid valet iakttar man det valsätt med personliga proportionella kandidatlistor som avses i Föreningslagens 29 §, 3 mom. 2 punkt.
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9§
Till medlemmar i fullmäktige väljs fem medlemmar från varje medlemsorganisation som ställt
upp kandidater och dessutom en medlem för varje fullt hundratal av medlemsorganisationens
ordinarie medlemmar.
10 §
Valmansföreningar som grundats av medlemsorganisationens medlemmar kan ställa upp
kandidater.
11 §
Röstberättigade är medlemsorganisationernas ordinarie medlemmar.
12 §
Om en fullmäktigemedlem väljs till medlem i styrelsen, anses medlemmen ha avgått från
medlemskapet i fullmäktige och styrelsen kallar en suppleant i dennas ställe.
13 §
Årligen hålls på kallelse av styrelsen två fullmäktigemöten. Vårmötet hålls före utgången av
maj månad och höstmötet före utgången av november månad.
Extraordinarie fullmäktigemöten hålls i enlighet med föreningslagen.
Vid vårmötet
1.

föredras styrelsens berättelse om AKIs verksamhet samt AKIs bokslut för föregående
år,

2.

fastställs på basen av revisorernas utlåtande föregående års bokslut och fattas beslut
om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga, samt

3.

diskuteras och vid behov fattas beslut om AKIs målsättningar i aktuella frågor.

Vid höstmötet
1.

fastställs verksamhetsplanen för nästa kalenderår,

2

fattas beslut om medlemsavgift för följande år,

3.

fastställs budgeten för följande år,

4.

väljs ordförande för styrelsen och styrelsens medlemmar för de följande två åren,

5.

väljs två revisorer och två revisorssuppleanter för följande räkenskapsperiod och

6.

diskuteras, och vid behov fattas beslut om, AKIs målsättningar i aktuella frågor.

Vid alla fullmäktigemöten kan man med iakttagande av Föreningslagen 24 § fatta beslut om
ändring av AKIs stadgar, beslut om framställningar som avser att upplösa AKI, behandla med3
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lemsorganisationernas initiativ samt eventuella andra ärenden som beretts och föredragits av
styrelsen.
14 §
I ärende som avses i AKIs stadgars 2 § 2 mom. 6 punkt och 4 § 1 mom. måste beslut i fullmäktige ske med ¾ majoritet av de avgivna rösterna.

Styrelsen
§ 15
Styrelsen består av ordförande samt 9 – 11 medlemmar. Vid val av medlemmar bör man
sträva efter att alla medlemsorganisationer är representerade.
Ordförande och medlemmarna har personliga suppleanter.
Mandatperioden för ordförande och medlem av styrelsen är två år. Mandatperioden inleds
omedelbart efter att valet förrättats.
Ordförande och styrelsemedlem kan väljas oavbrutet för högst tre mandatperioder.
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande för två år i taget.
16 §
Styrelsen utövar AKIs verkställande makt, bereder framställningar till fullmäktige, övervakar
arbetet i de kommittéer och arbetsgrupper som den tillsatt och behandlar de ärenden, som
enligt lagen hör till styrelsen samt sköter övriga ärenden som hör till förbundets löpande förvaltning. Styrelsen svarar inför fullmäktige för sin verksamhet.
Styrelsen sammankommer på kallelse av ordförande, eller vid dennas förhinder på kallelse av
vice ordförande, och är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden är närvarande och
dessutom fem medlemmar av styrelsen.
17 §
En medlemsorganisations styrelse har rätt att hindra styrelsen att fatta beslut eller senarelägga ett beslut i ärende som avses i 2 § 2 mom. 6 punkt i AKIs stadgar. Om en medlemsorganisations styrelse vill använda sig av denna möjlighet, måste den meddela om detta minst
två dagar innan ärendet kommer upp till beslut i AKIs styrelse.

Tjänstemän
18 §
Styrelsen anställer till och entledigar personer från befattningen som verksamhetsledare och
andra befattningar som fullmäktige inrättat samt anställer vid behov tillfälliga arbetstagare för
att sköta nödvändiga uppgifter.
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Rätt att teckna föreningens namn
19 §
Ordföranden eller verksamhetsledaren tecknar ensam förbundets namn. Styrelsen kan också
utöver detta vid behov särskilt bevilja en av dem utnämnd person personlig rätt att teckna förbundets namn.

Allmänna regler
20 §
Minst två veckor i förväg bör via skriftlig kallelse meddelas om fullmäktiges eller styrelsens
sammanträden. Vid synnerligen brådskande och viktigt ärende kan styrelsen sammankallas
med tre dagars varsel.
Vid fullmäktiges och styrelsens sammanträden förs protokoll, som bör justeras och förvaras
på behörigt sätt.
21 §
Beslut vid sammanträde fattas med enkel röstmajoritet utom i de fall som omnämns i 14 §
ovan och senare i denna paragraf.
Om rösterna utfaller jämnt avgör ordförandes röst, utom vid personval, där lotten avgör.
Ändringar i dessa stadgar kan göras vid fullmäktigemöte med ¾ majoritet av de avgivna rösterna.
Beslut om upplösning av AKI bör göras på ett fullmäktigemöte med ¾ majoritet av de avgivna
rösterna.
22 §
AKIs verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. Räkenskaperna bör överlämnas
till revisorerna före utgången av mars månad och revisionsberättelsen till styrelsen före utgången av april månad.
23 §
Om AKI upplöses skall de återstående tillgångarna användas i enlighet med AKIs syfte på det
sätt det sista fullmäktigemötet besluter.
Stadgar har godkänts vid Kyrkans akademiker AKI r.y:s fullmäktiges vårmöte 24.4.2017. Patent- och registerstyrelsen har godkänt dem för införande föreningsregistret 20.7.2017.

5
Stadgar för AKI r.y.

