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§ 1 Namn och hemort

Förbundets namn är Svenska Finlands Idrottsförbund SFI r.f. och dess
hemort är Helsingfors och dess språk är svenska. I dessa stadgar
används namnförkortningen SFI. SFI är en medlemssammanslutning i
Finlands Svenska Idrott r.f.

§ 2 Ändamål och verksamhet

SFI har till uppgift att stöda idrottsföreningar i Finland som har
svenskspråkig verksamhet i följande idrottsgrenar: cykling,
friidrott, kraftidrott och simsport.

SFI förverkligar sitt syfte genom att inom förenämnda fyra
idrottsgrenar

- organisera verksamheten

- utveckla och förbättra tävlingsverksamheten

- väcka och sprida intresse föridrottsverksamheten

- värna om moral och etik och följa uppgjorda regler för idrotten

§ 3 Medlemmar

Medlemmarna i SFI är registrerade idrottsföreningar, understödande
medlemmar och hedersmedlemmar.

Storleken på medlems- och inskrivningsavgifter bestäms av förbundets
höstmöte.

Föreningsmedlem

Endast registrerad idrottsförening med verksamhet i en eller flera
av förbundets idrottsgrenar och med verksamhet på svenska kan ansöka
om medlemskap i SFI. Ansökan om medlemskap inlämnas skriftligen till
förbundsstyrelsen som behandlar medlemsärendet på följande möte.

Varje ny medlemsförening erlägger en inskrivningsavgift, vars belopp
fastställs av höstmötet. Varje förening som är medlem i SFI erlägger
en årsavgift, vars belopp fastställs av förbundets höstmöte.

Understödande medlem

Enskild person, förening eller annan juridisk person som är beredd
att ekonomiskt stöda SFI kan på ansökan till förbundsstyrelsen antas
till understödande medlem.
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Understödande medlemmar erlägger antingen årsavgift eller en
engångsavgift för ständigt medlemskap. Beloppet av dessa avgifter
fastställs av förbundets höstmöte.

Hedersmedlem

På förslag av förbundsstyrelsen kan enskild person genom enhälligt
beslut av förbundsmöte upptas till hedersmedlem i SFI.

Medlem som inte fullgjort sina förpliktelser mot förbundet eller som
genom sin verksamhet uppenbart skadat eller motarbetat dess
intressen kan vid förbundsmöte uteslutas. Medlem som underlåtit att
betala medlemsavgiften under tre på varandra följande år kan vid
förbundsmöte uteslutas.

Medlem kan utträda ur förbundet genom att skriftligen anmäla detta
till SFIs styrelse eller dess ordförande. Medlem kan också utträda
genom att vid förbundsmötet anmäla detta för anteckning i
protokollet. Utträdandet träder i kraft från och med början av
följande kalenderår.

§ 4 Förbundets möten

SFIs beslutande organ är förbundsmötet och förbundets verkställande
organ är förbundsstyrelsen

Distansdeltagande i förbundets möten är möjligt om förbundets
styrelse eller förbundsmötet så bestämmer. Möjligheten till
distansdeltagande och proceduren för detta måste nämnas i
möteskallelsen.

Förbundet sammankommer årligen till två ordinarie möten, ett vårmöte
som hålls före utgången av april och ett höstmöte som hålls före
utgången av november.

Kallelse till förbundsmöte sker genom skriftligt eller elektroniskt
meddelande till medlemmarna senast fem veckor före mötet. Senast två
veckor före förbundsmötet bör en fullständig föredragningslista
utsändas till medlemmarna.

Medlem som önskar få ett ärende till behandling på förbundsmöte bör
skriftligen meddela härom till förbundsstyrelsen senast fyra veckor
före mötet.

Vid SFIs vårmöte

- föreläggande av förbundets årsberättelse och bokslut jämte
revisorernas/verksamhetsgranskarnas berättelse

- fastställande av bokslutet
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- beviljande av ansvarsfrihet år förbundsstyrelsen

- behandlas övriga, på föredragningslistan upptagna ärenden

- Vid SFIs höstmöte

- fastställande av revisorernas/verksamhetsgranskarnas arvoden

- fastställande av verksamhetsplanen för påföljande år

- fastställande av förbundsstyrelsens reseersättningar och arvoden
för påföljande år

- fastställande av inskrivnings-, medlems-, understödande medlemmars
och övriga avgifter för påföljande år

- fastställande av budget för påföljande år

- väljs förbundsordförande för en mandatperiod av ett kalenderår

- väljs vartannat år en första viceordförande och en
grenrepresentant för cykling och friidrott för en mandatperiod av
två år

- väljs vartannat år en andra viceordförande och en grenrepresentant
för kraftidrott och simning för en mandatperiod av två år

- väljs för ordförandena och för deövriga medlemmarna motsvarande
antal personliga suppleanter

- väljs två revisorer/verksamhetsgranskare och två
revisors/verksamhetsgranskarsuppleanter eller ett revisionssamfund
att granska påföljande års räkenskaper och förvaltning

- väljs en ordförande och två medlemmar till ett sekret utskott, som
har till uppgift att besluta om utdelning av SFIs förtjänstkors samt
att anhålla om statliga utmärkelser

- behandlas övriga, på föredragningslistan upptagna ärenden

Extraordinarie förbundsmöte hålls då förbundsstyrelsen anser det
behövligt. Därtill hålls extra förbundsmöte då minst en tiondel av
förbundets röstberättigade medlemmar skriftligen anhållit om detta
hos förbundsstyrelsen. Mötet bör sammankallas inom två månader
räknat från framställande av kravet.

Vid förbundsmöte äger varje medlemsförening en röst. Medlemsförening
kan på förbundsmöte låta sig representeras av flera representanter
men vid omröstning får endast en av representanterna utöva
föreningens rösträtt.

SFIs hedersmedlemmar och understödande medlemmar har vid
förbundsmöte yttrande- men varken röst- eller förslagsrätt.
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Förbundsmöte öppnas av förbundsordförande, varefter väljs ordförande
och sekreterare för mötet.

Ärende avgörs vid förbundsmöte med enkel röstmajoritet om inte annat
stipuleras i dessa stadgar för beslut i särskilt ärende. Vid lika
röstetal avgörs val och slutna omröstningar genom lottdragning,
medan ordförandes röst avgörs i övriga ärenden.

§ 5 Styrelse och funktionärer

Förbundet strävar till att främja jämställdheten mellan könen och
vid tillsättande av styrande organ inom SFI strävar man till att
uppnå en könsfördelning på 40/60.
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, två viceordförande
och fyra medlemmar. De tre ordföranden och de övriga
styrelsemedlemmarna har personliga suppleanter. Styrelsen utser inom
eller utanför sig en förbundssekreterare och en skattmästare.

Förbundsstyrelsen är beslutför då förutom ordföranden eller
någondera av viceordförandena, minst tre medlemmar är närvarande.

Förbundsstyrelsens ärenden avgörs med enkel röstövervikt. Vid lika
röstetal avgörs val och slutna omröstningar medels lottdragning
medan ordförandes röst avgör i övriga ärenden.

Styrelsen kan hålla sina möten helt elektroniskt om styrelsens alla
medlemmar är enhälliga.

Arbetsutskottet

Ordföranden och de två viceordföranden bildar tillsammans med
förbundssekreteraren och skattmästaren ett arbetsutskott

Arbetsutskottet är beslutfört då minst tre av dess medlemmar är
närvarande.

Arbetsutskottets ärenden avgörs med enkel röstövervikt. Vid lika
röstetal är ordförandens röst avgörande.

Idrottsråden

Förbundsstyrelsen tillsätter råd för envar av SFIs idrottsformer:
cykling, friidrott, kraftidrott och simning. Råden består av
ordförande och fyra-sex medlemmar. Utöver grenrepresentanten och
dennes suppleant i förbundsstyrelsen väljs rådens övriga medlemmar
vid förbundsstyrelsens konstituerande möte

§ 6 Förbundets namntecknare

SFIs namn tecknas av ordföranden ensam eller någondera
viceordföranden tillsammans med förbundssekreteraren, sportchefen,
skattmästaren eller annan av styrelsen utsedd person.
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§ 7 Räkenskaper och revision

Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår.

Räkenskaperna bör överlämnas till
revisorn/verksamhetsgranskaren/revisionssamfundet för granskning
senast en månad före förbundets vårmöte.

§ 8 Ändring av stadgarna

Ändring av dessa stadgar kan ske om minst trefjärdedelar (3/4) av de
vid förbundsmötet representerade rösterna omfattar
ändringsförslaget.

SFI kan upplösas genom beslut av två förbundsmöten, vilka bör hållas
med minst tre och högst sex månaders mellanrum. Förslag om
upplösning av SFI krävs på vartdera mötet minst trefjärdedelar (3/4)
av de avgivna rösterna.

I händelse av SFIs upplösning tillfaller dess tillgångar Finlands
Svenska Idrott r.f. för att användas för främjandet av SFIs
idrottsformer. Om FSI upplösts tillfaller tillgångarna Svenska
Kulturfonden i Finland för de syften och den befolkning som avses
ovan i § 2.

§ 9 Erhållna medlemsrättigheter bevaras

I övrigt tillämpas gällande föreningslag.


