Godkänd av styrelsen 24.4.2019

Stadgar för Kamratförbundet Lärkorna r.f.

1§

Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Kamratförbundet Lärkorna r.f. och dess hemort är Helsingfors.

2§

Föreningens språk
Föreningens språk är svenska.

3§

Syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är att sammanföra forna elever vid Nya svenska läroverket i
Helsingfors eller Gymnasiet Lärkan, att upprätthålla kontakten mellan dem och
skolan samt att ge skolan och dess elever ett stöd vid upprätthållandet av skolans
goda traditioner.
Sitt syfte förverkligar föreningen genom att anordna sammankomster,
föredragstillfällen och fester, som kan främja föreningens ändamål.

4§

Medlemskap i föreningen
Medlemskapet i föreningen står öppet för dem som varit inskrivna som ordinarie
elever i Nya svenska läroverket eller Gymnasiet Lärkan samt för dem som i skolan
som privatelever har avlagt studentexamen.
Medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.
Till kallad medlem kan föreningens möte på förslag av styrelsen kalla en förtjänt
lärare eller någon annan person som visat ett synnerligt intresse för skolans eller
föreningens verksamhet.
Ett förslag om inval av kallad medlem ska, för att bli godkänt, omfattas av minst två
tredjedelar (2/3) av de vid föreningens möte närvarande medlemmarna. En kallad
medlem har rösträtt vid föreningens möten.
Styrelsen är berättigad att ur föreningen utesluta en sådan medlem som av någon
anledning visar sig vara ovärdig att tillhöra densamma. I så fall ska ändå tre
fjärdedelar (3/4) av dem, som deltar i frågans behandling inom styrelsen, vara ense
om beslutet.

5§

Medlemsavgift
Föreningens medlemmar betalar antingen en årsavgift eller en engångsavgift för
ständigt medlemskap, vars storlek fastställs vid föreningens årsmöte.
En kallad medlem betalar ingen medlemsavgift.

6§

Styrelse
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, som har 7 ordinarie ledamöter,
som utses vid årsmötet, dock så att 2 - 3 ledamöter årligen står i tur att avgå. Den
som i en följd tillhört styrelsen i tre år kan inte återväljas förrän minst ett år har gått
sedan han eller hon lämnat styrelsen. Om en styrelsemedlem avgår innan hans eller
hennes mandatperiod går ut, ska en ersättande styrelsemedlem väljas på följande
föreningsmöte.
Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande och utser inom sig en
sekreterare, skattmästare och andra nödvändiga funktionärer.
Styrelsen sammankommer på kallelse av ordföranden, eller om denne är förhindrad,
av viceordföranden, när de anser att det behövs eller när minst hälften av
styrelseledamöterna så kräver. Styrelsen är beslutför då minst hälften av
styrelsemedlemmarna, inklusive ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.
Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör
ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.
Styrelsens möten kan även hållas i elektroniskt format eller som
telefonsammanträden, utan att styrelsen fysiskt sammanträder.
För styrelseuppdraget betalas inget arvode.

7§

Tecknande av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av två styrelsemedlemmar tillsammans.

8§

Föreningens räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.

9§

Föreningens möten
Föreningens årsmöte hålls inom maj månad, om möjligt den 14 maj till minnet av
den första studentdimissionen vid skolan, vilken ägde rum den 14 maj 1890.
Ett extra föreningsmöte sammankallas av styrelsen eller då minst en tiondedel (1/10)
av föreningens medlemmar så kräver.
Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller den åsikt
som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller
jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val emellertid lotten.

10§

Kallelse till föreningens möten
Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast två veckor före mötet genom
anslag på föreningens hemsida.

11§

Årsmöte
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två
rösträknare
3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsen och övriga ansvarsskyldiga
7. verksamhetsplan, budget samt medlemsavgiftens storlek fastställs
8. val av ledamöter i styrelsen
9. val av en verksamhetsgranskare och dennes suppleant
10. övriga ärenden som anges i möteskallelsen
Om en medlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte, ska
han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid före mötet att
ärendet kan tas med i möteskallelsen.

12§

Ändring av stadgar eller upplösning av förening
Beslut om ändring av stadgarna eller om upplösning av föreningen ska fattas vid
föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som har
avgetts vid omröstningen. Stadgeändringen eller upplösningen av föreningen ska
meddelas i möteskallelsen.
Beslut om upplösande av föreningen skall godkännas på två på varandra följande
föreningsmöten.
Om föreningen upplöses tillfaller dess egendom Sällskapet Smågossarna r.f. för att
förvaltas såsom en särskild fond, om vars användning kan utfärdas närmare
anvisningar vid föreningsmöte i samband med upplösningen. Skulle Sällskapet
Smågossarna r.f. inte mera finnas till bör medlen överlämnas till annat
finlandssvenskt kulturändamål, varvid föreningsmötet kan lämna närmare
föreskrifter om medlens användning.

