
Föreningen för miljöfostran FEE Suomi r.f. 
 
 
STADGAR 
 
1 § Namn och hemort 
Föreningens namn är Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi, på svenska Föreningen för miljöfostran 
FEE Suomi. Föreningens hemort är Helsingfors stad. Föreningen är både finsk- och svenskspråkig. 
Nedan används benämningen centralorganisation för föreningen.  
 
2 § Syfte och verksamhetsformer 
Centralorganisationens syfte är att främja och utveckla miljöfostran för barn, unga och vuxna samt 
fungera som ett kontaktorgan för de personer och samfund, vars verksamhet omfattar miljöfostran.  
 
Centralorganisationen tjänar detta syfte genom att 

 utveckla miljöfostrans metoder och innehåll 

 utveckla och bedriva skolning i miljöfostran 

 utöva informations- och publikationsverksamhet som tjänar miljöfostran 

 uppmärksamma viktiga frågor inom miljöfostran genom motioner, förslag och utlåtanden 

 sträva efter att förverkliga sitt syfte på andra liknande sätt 
Centralorganisationen kan ta emot understöd, donationer och testamenten och anordna 
lotterier och penninginsamlingar samt förvalta och äga fastigheter, företag och stiftelser. 

 
 
3 § Medlemmar 
Centralorganisationen har egentliga medlemmar och understödande medlemmar. Var och  
en som godkänner centralorganisationens syfte och stadgar kan ansluta sig som medlem.  
Som egentliga medlemmar kan antas privatpersoner, rättsgiltiga samfund och registrerade föreningar. 
Varje samfund har endast en officiell representant. Som understödande medlemmar kan antas 
privatpersoner, samfund eller stiftelser som vill stöda central-organisationens syfte och verksamhet. 
Understödande medlemmar har inte rösträtt i centralorganisationen.  
 
Egentliga medlemmar erlägger årligen en av höstmötet fastställd medlemsavgift och under-stödande 
medlemmar erlägger en årsavgift. Avgiften kan vara olika stor för olika medlems-kategorier. Årsmötet 
fastställer medlemsföreningarnas medlemsavgift utifrån antalet person-medlemmar i respektive 
förening. Centralorganisationens styrelse godkänner egentliga medlemmar och understödande 
medlemmar efter ansökan.  
 
Medlemsföreningarna bör årligen, inom en månad efter sitt årsmöte, till centralorganisationen 
inlämna sin verksamhetsplan och budget, en förteckning över sina funktionärer, resultat- och 
balansräkning samt årsberättelse. 
 
4 § Utträde ur föreningen och uteslutning av medlem 
En medlem kan avsäga sig sitt medlemskap i centralorganisationen genom att skriftligt meddela 
styrelsen, ordföranden eller medelst anteckning i centralorganisationens mötes-protokoll. Styrelsen 
kan utesluta en medlem, om denna har försummat att betala medlemsavgift som förfallit till betalning 
eller i övrigt försummat de förpliktelser, som medlemmen förbundit sig till genom att ansluta sig till 
central-organisationen eller som genom sitt agerande inom eller utanför centralorganisationen 
tillfogat centralorganisationen märkbar skada eller inte längre uppfyller de i lag eller i 
centralorganisationens stadgar nämnda villkoren för medlemskap. 



 
5 § Styrelse 
Centralorganisationens verksamhet handhas av en styrelse, vars medlemmar väljs bland de egentliga 
medlemmar som avses i 3 § ovan. Styrelsen består av ordförande och 4-10 ordinarie medlemmar 
samt 0-4 suppleanter. Höstmötet väljer styrelsens ordförande samt övriga medlemmar för 
tvåårsperioder. Styrelsen väljer en av styrelsemedlemmarna till viceordförande. Hälften eller nära 
hälften av medlemmarna står i tur att avgå varje år.  Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller 
viceordföranden samt minst hälften av styrelsens övriga medlemmar är närvarande. Beslut fattas 
genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst, med undantag av personval där 
lotten avgör. 
 
6 § Rätt att teckna föreningens firma 
Centralorganisationens firma tecknas av ordföranden, viceordföranden eller verksamhetsledaren. 
Styrelsen kan förordna en av centralorganisationens funktionärer att ensam teckna organisationens 
firma. 
 
7 § Räkenskap och revision 
Centralorganisationens räkenskapsperiod är ett kalenderår.  
Bokslut jämte handlingar ska överlämnas till revisorerna senast en månad före vårmötet. Revisorerna 
ska ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor före vårmötet. Verksamhetsperioden för 
centralorganisationens revisorer och revisorssuppleanter sträcker sig från höstmöte till följande 
höstmöte. 
 
8 § Sammankallande av möten 
Styrelsen sammankallar till centralorganisationens möten genom att, senast två veckor före 
mötesdagen, skicka ut kallelse till medlemmarna per brev eller e-post. Av kallelsen ska framgå, vilka 
ärenden som behandlas på mötet. 
 
9 § Möten 
Centralorganisationens vårmöte hålls årligen i februari–mars på av styrelsen bestämd dag. 
Centralorganisationens höstmöte hålls årligen i oktober–november på av styrelsen bestämd dag.  
Ett extra möte hålles, om styrelsen finner skäl därtill eller när minst en tiondedel (1/10) av 
centralorganisationens medlemmar till styrelsen lämnar in ett skriftligt yrkande om ett möte för 
behandling av ett angivet ärende. Vid centralorganisationens möten har varje egentlig medlem en röst. 
En medlem som är anställd av centralorganisationen har på föreningens möten inte rätt att rösta eller 
lägga fram förslag till beslut då man beslutar om kontrakt mellan honom/henne och föreningen eller 
om andra ärenden där hans eller hennes enskilda intresse strider mot föreningens intresse. 
Centralorganisationens mötesbeslut blir, om inte stadgarna säger annat, den åsikt som understötts av 
över hälften av de avgivna rösterna. Omröstningar avgörs med enkel majoritet. Då rösterna faller lika 
avgör mötesordförandes röst. 
 
Vårmötet 
Centralorganisationens vårmöte behandlar följande ärenden: 
 

1.  öppnande av mötet; 

2.  godkännande av föredragningslistan;  

3.  val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare: 

4.  konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet;  

5.  presentation av bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande; 

6.  beslut om fastställande av bokslut; 



7.  beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga; 

8.  behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden och (om minst hälften av 
mötesrepresentanterna så kräver) ärenden som mötet anser vara brådskande; 

9.  avslutande av mötet  
 
Höstmötet 
 
Centralorganisationens höstmöte behandlar följande ärenden: 

1.  öppnande av mötet; 

2.  godkännande av föredragningslistan; 

3.  val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare; 

4.  konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet; 

5.  fastställande av medlems- och årsavgiftens storlek; 

6.  fastställande av verksamhetsplan och budget för den kommande verksamhetsperioden; 

7.  vartannat år val av styrelsens ordförande för kommande verksamhetsperiod samt beslut om hur 
många styrelsemedlemmar, som ska väljas i stället för dem, som står i tur att avgå och val av dessa 
nya styrelsemedlemmar; 

8.  val av två revisorer och deras suppleanter; 

9.  behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden och (om minst hälften av 
mötesrepresentanterna så kräver) ärenden, som mötet anser vara brådskande; 

10. avslutande av mötet  
 
Om en medlem i centralorganisationen önskar få ett ärende till vårmötet för beslut, måste 
medlemmen lämna in en skriftlig motion i ärendet till styrelsen före den 10 januari. För höstmötet 
måste motionen inlämnas före den 10 september. 
 
10 § Stadgeändring och upplösning av föreningen 
För beslut som avser ändring av ovanstående stadgar krävs ett av centralorganisationens möte fattat 
beslut som understötts av minst 3/4 av de vid mötet avgivna rösterna. För beslut som innebär 
upplösning av centralorganisationen krävs att beslutet tagits vid två centralorganisationsmöten med 
understöd av minst 3/4 av de vid vardera mötet avgivna rösterna. Dessa möten kan hållas tidigast med 
en månads mellanrum. Om centralorganisationen upphör eller upplöses, används kvarblivna tillgångar 
till att främja centralorganisationens syfte på sådant sätt som centralorganisationens sista möte 
bestämmer. 
 


