
 

Godkänt av Föreningsregistret 2.11.1972, 

S T A D G A R 

för 

 

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. 

§ 1. 

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland har till uppgift att verka 

för folkhälsans främjande i svenska Finland, dels genom allsidig 

vetenskaplig undersökning av befolkningens andliga och kroppsliga 

hälsa, dels genom praktiska åtgärder, ägnade att gynnsamt inverka 

på denna. 

Samfundets hemort är Helsingfors och dess officiella språk svenska.  

§ 2. 

Samfundets medlemmar äro dels arbetande, understödjande, korres-

ponderande ledamöter och hedersledamöter, dels ock Samfundets 

inregistrerade landskapsföreningar. 

 

Till a r b e t a n d e  1 e d a m ö t e r inväljas personer, som 

visat sig värmda av arbetet för den svenska befolkningen i vårt land 

och genom förmåga, kunskaper och erfarenheter äro skickade att främja 

Samfundets syften. 

 

Till u n d e r s t ö d j a n d e  l e d a m ö t e r inbjudas personer, 

som, utan att direkt deltaga i Samfundets arbete, önska moraliskt och 

ekonomiskt understödja det. 

 

§ 3. 

Antalet arbetande ledamöter fastställes av Samfundet och må icke 

överstiga sextio. 



 

§ 4. 

Är rum efter arbetande ledamot ledigt eller har Samfundet, med beak-

tande av vad i § 3 stadgas om högsta antalet ledamöter, beslutat utöka 

antalet arbetande ledamöter, ankommer på styrelsen att uppgöra förslag 

till utseende av ny ledamot. Anser styrelsen att med besättande av 

ledigt rum tillsvidare bör anstå, inkomme likaså med förslag därom 

till Samfundet. Varje ledig plats behandlas särskilt för sig. 

 

Understödjande ledamöter inkallas av styrelsen. 

 

Inval av korresponderande ledamot och hedersledamot föreslås och äger 

rum på sätt beträffande inval av arbetande ledamot är stadgat. 

 

Endast då förslag om val av arbetande ledamot, korresponderande ledamot 

eller hedersledamot lett till inval, omnämnes ärendet i Samfundets 

verksamhetsberättelse. 

 

Önskar ledamot avgå, skall han skriftligen anmäla därom till styrelsen 

eller dess ordförande eller muntligen till samfundsmötes protokoll, 

varefter han avföres från medlemsförteckningen. 

 

Finner styrelsen grundat skäl föreligga för uteslutande av ledamot, 

hänskjutes frågan till Samfundet. Såsom skäl för uteslutning betraktas 

förlust av medborgerligt förtroende eller uppenbart motarbetande av 

Samfundets strävanden. 

 

Landskapsförening antages och uteslutes av Samfundet. 

§ 5. 

Samfundet kan främja grundandet av filialföreningar och landskapsföre-

ningar. Filialföreningarna tillgodose företrädesvis lokala behov, 

medan landskapsföreningarna ha till uppgift att som samlande organ för 

filialföreningarna leda och bistå dem i deras arbete. Varje 

filialförening är medlem i en landskapsförening. 

 

Filialförening och landskapsförening antaga egna stadgar sedan Sam-

fundets styrelse godkänt dem. Stadgeändring bör godkännas av Samfundet. 

Varje filialförening och landskapsförening utgör ekonomiskt och 

juridiskt en självständig person. 



 

§ 6. 

Samfundets beslutanderätt tillkommer samfundsmöte. 

 

I den mån Samfundets angelägenheter icke ankomma på samfundsmöte 

handhavas de av en styrelse biträdd av en förvaltningsnämnd. 

 

§ 7. 

Samfundet sammanträder under året till två ordinarie möten, vårmöte 

och höstmöte. Det förra äger rum före utgången av maj månad och är 

Samfundets årsmöte, det andra försiggår i december. I övrigt samman-

träder Samfundet så ofta förhållandena det fordra. Kallelse till 

sammanträde sker enligt styrelsens beslut skriftligen eller genom 

tidningsannons minst en vecka före mötet. Viktigare ärenden böra i 

kallelsen upptagas. 

 

§ 8. 

Rösträtt vid Samfundets sammanträden tillkommer landskapsföreningar, 

arbetande ledamöter, korresponderande ledamöter och hedersledamöter. 

 

Landskapsförening företrädes vid Samfundets sammanträden av två av 

landskapsföreningen utsedda representanter. Vardera representanten 

äger en röst. 

 

Understödjande ledamöter äga rätt att övervara Samfundets ordinarie 

möten och deltaga i dess förhandlingar. 

 

§ 9. 

Beslut vid samfundsmöte fattas genom öppen omröstning, därest icke 

röstberättigad medlem kräver sluten omröstning. Falla rösterna lika 

avgör ordförandens röst, utom vid val då lottning bör äga rum. 

 

För fattande av beslut gäller enkel röstövervikt, utom då fråga är om 

inval eller uteslutande av ledamot eller om ändring av dessa stadgar, 

i vilka fall beslutet skall omfattas av minst två tredjedelar av de i 

röstningen deltagande, samt samfundets upplösning, varvid beslutet, 

för att vara giltigt, skall biträdas av minst fem sjättedelar av de 

röstande. 



 Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt 

§ 1o. 

Vid v å r m ö t e t behandlas följande ärenden: 

1. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet, 

förvaltningsberättelse som avses i § 15 samt revisorernas berät-

relse. 

2. Fastställande av bokslutet. 

3. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och de 

redovisningsskyldiga för föregående verksamhetsår. 

4. övriga i kallelsen till mötet nämnda ärenden. 

Vid h ö s t m ö t e t behandlas följande ärenden: 

1. Val av ordförande, vice ordförande, skattmästare och andra 

medlemmar i styrelsen i stället för dem som äro i tur att 

avgå. 

2. Val av en medlem i förvaltningsnämnden vart tredje år. 

3. Val av revisorer och revisorssuppleanter för följande kalenderår. 

4. Fastställande av budgeten för följande kalenderår. 

5. övriga i kallelsen till mötet nämnda ärenden. 

 

§ 11. 

S t y r e 1 s e n består av ordföranden, även benämnd Samfundets 

ordförande, dess vice ordförande och skattmästare samt sju andra med-

lemmar, vilka alla utses bland Samfundets arbetande ledamöter vid Sam-

fundets ordinarie höstmöte för tre år i sänder. Utöver dessa kan mö-

tet bland landskapsföreningarnas ordförande för samma tid välja högst 

fyra ordinarie styrelsemedlemmar och bland landskapsföreningarnas 

vice ordförande lika många personliga suppleanter. Av styrelsens med-

lemmar är en tredjedel årligen i tur att avgå. 

 

Styrelsen företräder Samfundet och handhar ledningen av Samfundets 

angelägenheter. 

 

På styrelsen ankommer att inom ramen för av Samfundet anvisade medel 

tillsätta nödiga nämnder och utskott samt antaga Samfundets verk-

ställande direktör och övriga ledande funktionärer. 



 Vid styrelsens behandling av bokslutet föredrar skattmästaren en 

dessutom minst fyra andra styrelsemedlemmar äro närvarande. Såsom 

styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande 

förena sig och vid lika röstetal den mening, som biträdes av 

ordföranden. 

 

§ 12. 

F ö r v a 1 t n i n g s n ä m n d e n består av ordföranden, skatt-

mästaren och verkställande direktören samt ytterligare en av Samfundets 

arbetande ledamöter, som för tre år i sänder väljes på dess ordinarie 

höstmöte. 

 

Förvaltningsnämnden är beslutför då minst tre medlemmar äro närvarande. 

Vice ordföranden har rätt att närvara vid förvaltningsnämndens samman-

träden. 

 

Förvaltningsnämnden uppgör budgetförslag och handhar i övrigt de ärenden 

av ekonomisk och annan art, vilka styrelsen anförtror förvaltningsnämnden. 

 

§ 13. 

O r d f ö r a n d e n eller, vid förfall för honom, v i c e o r d -      

f ö r a n d e n leder förhandlingarna vid Samfundets och styrelsens möten 

samt tecknar jämte annan styrelsemedlem eller jämte verkställande 

direktören eller dennes ersättare Samfundets namn. 

 

§ 14. 

V e r k s t ä 1 1 a n d e  d i r e k t ö r e n leder Samfundets 

dagliga verksamhet, bereder de ärenden som skola behandlas av Samfundet 

och dess styrelse, befordrar till verkställighet Samfundets beslut samt 

handhar även i övrigt den löpande förvaltningen i den mån denna ej 

anförtrotts annan. Vid förfall för verkställande direktören bestrides 

befattningen av den styrelsen därtill utsett. 

§ 15. 

S k a t t m ä s t a r e n är Samfundets rådgivare i ekonomiska frågor 

och övervakar att Samfundets ekonomiska förvaltning skötes på ett 

ändamålsenligt och betryggande sätt. 



 

förvaltningsberättelse, innefattande en redogörelse för den ekonomiska 

verksamheten under året. 

 

§ 16. 

De understödjande ledamöterna erlägga antingen årligen eller en 

gång för alla en avgift, vars minimibelopp av Samfundet bestämmes. 

Hedersledamöter, korresponderande ledamöter och arbetande ledamöter 

ävensom landskapsföreningar erlägga icke några avgifter till Samfundet. 

 

§ 17. 

Samfundets räkenskaper avslutas per kalenderår och föreläggas reviso-

rerna före den 15 april. 

 

§ 18. 

För granskning av Samfundets räkenskaper utses årligen två revisorer 

jämte personliga suppleanter. En revisor och dennes suppleant bör 

vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor, 

 

§ 19. 

Samfundet äger rätt att stifta fonder och kassor, mottaga gåvor, 

donationer och testamenten, besitta fast och lös egendom samt upp-

bära anslag ur allmänna medel. Samfundet äger i alla dessa fall, 

därest förbehåll av något slag ej förefinnes, besluta om dessa 

tillgångars förvaltning och användning samt tillsätta härför er-

forderliga nämnder. 

 

§ 20. 

För närmare ordnande av Samfundets verksamhet samt styrelsens, nämn-

ders, utskotts och funktionärers åligganden antar Samfundet, om så 

anses erforderligt, en arbetsordning och en ekonomistadga. 

 

§ 21. 

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om Samfundets upplösning bör, 

skriftligen avfattat, väckas vid Samfundets ordinarie möte, och må 

beslut i saken därefter icke fattas tidigare än vid följande ordinarie 

möte, efter det styrelsen avgivit yttrande över förslaget. 

 

Innan vederbörlig stadfästelse sökes på de antagna ändringarna, böra 



 

de av styrelsen för Svenska Litteratursällskapet i Finland godkännas. 

§ 22. 

Har beslut i behörig ordning fattats om Samfundets upplösning, återgå de 

fonder, som Samfundet vid sin bildning fått av Svenska Litteratur-

sällskapet i Finland övertaga, till detta Sällskap. I övrigt äger Sam-

fundet bestämma, huru dess tillgångar skola disponeras, och må, om 

nödigt, särskilt möte för sådant ändamål utlysas. 

 

Beträffande beslut i nu nämnt fall gälle, att behållna tillgångar dis-

poneras för ändamål, som äro ägnade att främja Samfundets i stadgarna 

angivna syften. Dock vare i fråga om donerade eller testamenterade 

medel uti gåvobrev eller testamenten tilläventyrs föreskrivna villkor 

städse iakttagna. 


