STADGAR

Namn och hemort
1§

Föreningens namn är Suomen kirkon pappisliitto ‐ Finlands kyrkas prästförbund r.f.,
och betecknas i dessa stadgar med benämningen förbundet. Förbundets hemort är
Helsingfors stad och dess verksamhetsområde hela landet.

Syfte
2§

Förbundets syfte är att stöda medlemmarnas yrkesmässiga utveckling, att bevaka de‐
ras samhälleliga, ekonomiska och utbildningsmässiga intressen, att förhandla och
sluta avtal om deras lönesättning och andra villkor i tjänsteförhållandena, samt att
befrämja yrkeskårens inre samhörighet.
För att uppfylla sitt syfte väcker förbundet initiativ, bedriver studie‐, mötes‐ och pub‐
likationsverksamhet, representerar sina medlemmar samt förhandlar och sluter avtal
för deras räkning.
Förbundet kan ansluta sig till sådana inhemska och internationella organisationer
eller organ, i vilka ett medlemskap befrämjar förverkligandet av förbundets syfte.

Medlemmar
3§

Präst eller lektor i Finlands evangelisk‐lutherska kyrka kan ansluta sig som ordinarie
medlem i förbundet. Styrelsen besluter om godkännande av medlemskap. Teologie
magister kan ansluta sig till förbundet som magistermedlem, teologie kandidat som
kandidatmedlem och teologiestuderande som studerandemedlem på grunder, som
styrelsen skilt besluter om.
Fullmäktige kan på framställning av styrelsen kalla en i förbundets verksamhet meri‐
terad medlem till hedersmedlem i förbundet.
Förbundets ordinarie medlemmar och magistersmedlemmar har rösträtt.

4§

Förbundet har rätt att av sina medlemmar uppbära medlemsavgift, vars storlek och
beräkningsgrunder fastställs av fullmäktiges höstmöte.
Styrelsen kan på giltiga grunder bevilja befrielse från medlemsavgiften helt, till en del
eller för en begränsad tid.
De medlemmar, som har beviljats befrielse från medlemsavgiften enligt tidigare
stadgar, bevarar sina erhållna rättigheter.
Hedersmedlemmarna är befriade från medlemsavgiften.

5§

Medlem, som önskar utträda ur förbundet, må meddela skriftligt om detta till styrel‐
sen eller dess ordförande, eller må meddela om utträdet vid fullmäktiges möte, för
att få detta lagt till protokollet. Utträdet träder i kraft omedelbart.

6§

Medlem kan uteslutas ur förbundet om han genom sitt handlande i hög grad har
skadat förbundet.

Styrelsen besluter om uteslutande av medlem. Innan beslutet om uteslutning fattas
har medlemmen tillfälle att komma med en förklaring.
Medlem kan anses ha utträtt om han har underlåtit att erlägga förbundets medlems‐
avgift under en tid av sex månader från dess förfallodag.
Underavdelningar
7§

Förbundets medlemmar kan bilda, på regionala eller andra grunder, organiserade
underavdelningar, vilka bör sträva efter att verka för uppfyllandet av förbundets
syfte.
Underavdelningarna bör underställa sina stadgar och ändringar i dessa förbundets
styrelse för fastställande. I underavdelningarnas stadgar bör det nämnas
1.

att underavdelningen är en underavdelning till Finlands kyrkas präst‐
förbund,

2.

att endast medlem i förbundet kan ansluta sig som medlem i underav‐
delningen och

3.

att underavdelningen bör tillställa förbundet sin årsberättelse och an‐
mälan om sin ordförande och sekreterare.

Fullmäktige
8§

Fullmäktigemedlemmarna väljs bland förbundets egentliga medlemmar. Fullmäkti‐
gemedlemmarna väljs genom en förbundsomröstning som förrättas per post, eller
fullmäktige så beslutar, per datatrafikförbindelse eller med något annat tekniskt
hjälpmedel. Valda blir de kandidater från varje stift som enligt jämförelsetalens stor‐
leksordning fått mest röster. Fullmäktigeplatserna delas mellan stiften enligt deras
medlemsantal så att sammanlagt 28 medlemmar bli valda, åtminstone en från varje
stift. Valet förrättas vart fjärde år under perioden januari ‐ mars.
I valet tillämpas proportionellt valsätt. Det förrättas med användande av kandidatlis‐
tor, så att var röst ges åt någon av de på kandidatlistan uppställda kandidaterna. Den
kandidat som fått flest röster på varje enskild kandidatlista får kandidatlistans totala
röstetal som jämförelsetal. Den med näst mest röster får halva röstetalet, den tredje
får en tredjedel av röstetalet och så vidare. Vilka som blir valda bestäms av jämförel‐
setalens inbördes ordning. Till suppleanter väljs från varje lista i jämförelsetalens
storleksordning de, som inte har blivit invalda som ordinarie fullmäktigemedlemmar.
Noggrannare bestämmelser ges i röstnings‐ och valordningen, som fullmäktige fast‐
ställer året innan valåret.

9§

Om en fullmäktigemedlems plats blir ledig, kallar styrelsen en suppleant i
hans/hennes ställe.

Om en fullmäktigemedlem inte kan delta i fullmäktiges möte har suppleanten rätt att
verka som ordinarie medlem vid det mötet.
10 §

Fullmäktige utövar beslutandemakten inom förbundet.
Fullmäktige är beslutför när över hälften av dess medlemmar är närvarande.
I fullmäktigemöte varje medlem har en röst.

11 §

Årligen hålls två ordinarie fullmäktigemöten så, att vårmötet hålls innan utgången av
maj och höstmötet innan utgången av november. Vid behov hålls extraordinarie
fullmäktigemöten.
Fullmäktige sammankommer på kallelse av styrelsen. Extraordinarie fullmäktige bör
sammankallas om fullmäktige så besluter, eller om styrelsen anser det nödvändigt,
eller om minst 1/10 av förbundets röstberättigade medlemmar så kräver för behand‐
ling av skriftligt anmält ärende.
Vid fullmäktiges vårmöte
1.

presenteras styrelsens berättelse om förbundets verksamhet samt för‐
bundets bokslut för det föregående året,

2.

fastställs på basen av revisorernas utlåtande det föregående årets bok‐
slut och besluts om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyl‐
diga,

3.

presenteras styrelsens översikt av arbetsmarknaden, samt

4.

diskuteras, och vid behov fattas beslut om, förbundets målsättning i ak‐
tuella ärenden.

Vid fullmäktiges höstmöte
1.

fastställs verksamhetsplanen för nästa kalenderår,

2.

fattas beslut om medlemsavgiften för följande år,

3.

fattas beslut om arvoden och lönesättning för förbundets ordförande,
styrelsens medlemmar och förbundets tjänstemän samt om mötesar‐
voden och reseersättningar,

4.

fastställs budgeten för följande redovisningsperiod,

5.

för en treårsperiod utses styrelseordförande, vilken kallas förbundsord‐
förande,

6.

väljs styrelsens medlemmar vartannat år,

7.

väljs för följande redovisningsperiod två revisorer och två revisors‐
suppleanter,

8.

presenteras styrelsens översikt av arbetsmarknaden, och

9.

diskuteras, och vid behov fattas beslut om, förbundets målsättningar i
aktuella ärenden.

Vid samtliga fullmäktigemöten kan man fatta beslut om ändring av förbundets stad‐
gar, framställningar gällande en upplösning av förbundet, ändringar i reglementen
och instruktioner, samt eventuella övriga av styrelsen beredda och föreslagna ären‐
den.
Underavdelningar och medlemmar i förbundet bör senast två månader innan mötet
skriftligen sända till styrelsen det ärende, som är avsett att tas upp till behandling på
fullmäktigemötet.
Ordföranden
12 §

Förbundet har en ordförande, som väljs vid fullmäktiges höstmöte. Ordförandes
mandatperiod är två år. Mandatperioden börjar omedelbart efter att valet har skett.
Ordföranden kan väljas för högst tre perioder i sträck.

Styrelsen
13 §

Styrelsen utgörs av förbundets ordförande samt av 9 medlemmar. I styrelsen bör det,
så vitt möjligt, finnas medlemmar från alla stift.
Styrelsen väljer inom sig en viceordförande för ett år i taget. Den av styrelsen kallade
studentrepresentanten har närvaro ‐ och yttranderätt vid mötena.
Styrelsemedlemmens mandatperiod är två år. Mandatperioden börjar omedelbart
efter att valet har skett.
Styrelsemedlem kan väljas för högst tre perioder i sträck.
Om en medlem i fullmäktige blir vald till styrelsemedlem bör fullmäktigemötet kon‐
statera att han/hon under denna tid har avgått från sin uppgift som fullmäktigemed‐
lem.

14 §

Styrelsen brukar förbundets verkställande makt, bereder framställningar till fullmäk‐
tige, övervakar sina utsedda kommittéers och arbetsgruppers arbete och behandlar
de ärenden, som enligt dessa stadgar inte hör till övriga organ inom förbundet. Sty‐
relsen svarar för sin verksamhet inför fullmäktige.
Styrelsen sammankommer på kallelse av ordförande, eller, om han/hon är förhind‐
rad, av viceordförande, och är beslutför när förutom ordförande eller viceordförande
tre styrelsemedlemmar är närvarande.

Tjänstemännen
15 §

Styrelsen anställer och friställer personer för de av fullmäktige inrättade tjänsterna
samt anställer vid behov tillfällig arbetskraft för utförande av nödvändiga uppgifter.

Tecknande av namn
16 §

Ordföranden eller verksamhetsledaren tecknar ensam förbundets namn.
Styrelsen kan också utöver detta vid behov särskilt bevilja en av dem utnämnd per‐
son personlig rätt att teckna förbundets namn.

Allmänna bestämmelser
17 §

Man skall meddela om fullmäktiges eller styrelses möten minst två veckor på förhand
via skriftlig kallelse. Vid synnerligen brådskande ärende kan styrelsen sammankallas
med tre dagars varsel.
Vid fullmäktiges och styrelsens möten förs protokoll, som bör justeras och uppbeva‐
ras på korrekt sätt.

18 §

Besluten vid mötena fattas med enkel majoritet av rösterna utom i de fall som om‐
nämns senare i denna paragraf.
Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst, utom vid personval, då lotten av‐
gör.
Ändringar i dessa stadgar kan göras vid fullmäktiges möten med 2/3 majoritet av de
avgivna rösterna.
Beslut om upplösande av förbundet bör fattas vid fullmäktiges möte med 3/4 majori‐
tet av de avgivna rösterna.

19 §

Förbundets verksamhets‐ och redovisningsår är kalenderåret. Räkenskaperna bör
överlämnas till revisorerna innan utgången av mars och revisionsberättelsen till sty‐
relsen innan utgången av april.

20 §

Då förbundet upplöses bör dess kvarvarande tillgångar användas enligt förbundets
syfte på det sätt, som fullmäktige vid sitt sista möte besluter om.
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