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§ 1 Namn
Förbundet heter Svenska Finlands Sportskytteförbund rf och dess
hemort är Helsingfors stad. I dessa stadgar används för förbundet
förkortningen SFS.
Förbundets officiella språk är svenska.
SFS är anslutet till Finlands Svenska Idrott r.f.
§ 2 Syfte
SFS syfte är att utgöra ett specialförbund som främjar och utvecklar
intresset för sportskytte för svenskspråkiga idrottsföreningar i
Finland. Sitt syfte uppnår SFS genom att inom det svenska Finland:
administrera, leda, utveckla och organisera verksamheten för
sportskyttet på ovannämnda område väcka och upprätthålla intresset
för sportskytte samt att främja skjutskicklighet.
koordinera föreningars verksamhet med och ge stöd samt grunda nya
föreningar som arbetar för samma ändamål
hjälpa till och ge råd till föreningarna angående skyttet och
skjutbanorna
bedriva träning samt ordna mästerskaps- och andra tävlingar inom
alla nationella sportskytteförbundets grenar enligt verksamhet och
behov
arrangera uppvisningar, kurser och fester.
skaffa ändamålsenlig finansiering
förbundet följer de etiska värderingarna och fair play principen
inom idrotten och främjar jämställdheten mellan könen.
Förbundet kan ta emot donationer och testamenten.
§ 3 Fana och märke
SFS har egen fana och bordsstandar, eget förbundsmärke och egna
hederstecken.
§ 4 Medlemskap
Förening, som önskar bli medlem i SFS skall tillställa
förbundsstyrelsen en skriftlig ansökan. Till ansökan bör föreningen
bifoga stadgar samt uppgifter om stiftelseår, registernummer och
medlemsantal. Ansökan skall av förbundsstyrelsen omedelbart tas till
prövning och avgörande. Beslutet meddelas föreningen. Förening som
vunnit inträde i SFS erlägger en inskrivningsavgift vars belopp
fastställt av höstmötet.
Förening skall inom april månad sända och erlägga till SFS:
sända rapport över antalet medlemmar vid utgången av föregående
kalenderår och den senast valda styrelsens sammansättning och dess
medlemmars adresser, allt enligt ett av förbundsstyrelsen i början
av året utfärdat formulär.
erlägga av höstmötet fastställd årsavgift.
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Förening, som inte erlagt sin årsavgift inom stadgad tid, äger inte
rösträtt vid förbundsmöte förrän avgiften har erlagts till fullo.
Dess medlemmar är under denna tid förhindrade att delta i förbundets
mästerskap SFSM, vilket bör meddelas i SFS officiella organ.
Enskild person, registrerad förening eller annan juridisk person som
är beredd att ekonomiskt stöda SFS:s verksamhet kan på ansökan till
förbundsstyrelsen erlägga antingen årsavgift eller en engångsavgift.
Beloppet av dessa avgifter fastställs av höstmötet.
Genom enhälligt beslut av förbundsstyrelsen kan enskild person utses
till hedersledamot eller hedersordförande i SFS.
Förbundets medlemmar är registrerade finlandssvenska
skytteföreningar. I dessa stadgar kallas dessa för
medlemsföreningar.
§ 5 Utträde, och uteslutande av medlem från förbundet
En medlemsförening kan utgå efter en lagenlig anmälan till
förbundet.
Vid ett förbundsmöte kan en röstmajoritet utesluta en
medlemsförening ur förbundet ifall föreningens verksamhet inte
stämmer överens med förbundets ändamål eller om medlemsföreningen
inte betalt medlemsavgiften före förbundets vårmöte. Föreningar
eller enskilda medlemmar som ansökt och beviljats utträde eller som
uteslutits ur förbundet har inte rätt till något av förbundets
tillgångar. Förbundsstyrelsen har rätt att utesluta en
föreningsmedlem om hen motverkar förbundets målsättning.
§ 6

Årsavgifter

Medlemsföreningarna betalar en medlemsavgift till förbundet inom
mars månad varje år. Förbundet beslutar om avgiftens storlek på
höstmötet. Enskilda förbundsmedlemmar behöver inte betala
medlemsavgift till förbundet.
§ 7 Ledning och förvaltning
Förbundsstyrelsen består av ordförande, som i dessa stadgar kallas
förbundsordförande, samt sex (6) medlemmar och sex (6) personliga
suppleanter.
Förbundsordföranden väljs på höstmötet. Mandatperioden är två (2)
år. På höstmötet väljs också styrelsens medlemmar och personliga
suppleanterna till en mandatperiod på två (2) år av vilka tre (3)
avgår varje år. Första gången sker det genom lottning.
Viceordförande väljs av styrelsen för en mandatperiod på två (2) år.
Förbundet strävar efter att minst en person från alla delregioner
(Österbotten, Åland, Nyland med Egentliga Finland) är
representerade, samt att styrelsen åtminstone består av medlemmar
fördelade mellan grenarna pistol, gevär, hagel och rörliga mål.
Styrelsen är beslutför när förbundsordförande eller viceordförande
samt minst tre (3) medlemmar av styrelsen är närvarande. Styrelsen
sammanträder vid behov.
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§ 8 Styrelsemöte
Förbundsstyrelsen utser årligen viceordförande, sekreterare och
kassör. Viceordföranden utses inom styrelsen medan sekreteraren och
kassören kan utses inom, eller utanför, styrelsen. Om
förbundsordföranden inte har möjlighet att delta i mötet är det
viceordföranden som leder mötet. Protokolljusteringen sker vid
följande möte eller genom att man vid varje möte utser
protokolljusterare. Vid behov kan styrelsen också tillsätta
specialutskott som har hand om specifika uppgifter av förbundets
verksamhet. Medlemmarna i utskotten behöver inte vara
styrelsemedlemmar men utskottens ordförande måste vara
styrelsemedlem.
Styrelsemöten kan vid behov hållas på distans med telefon eller
genom datakommunikation.
§ 9 Namnteckning
Förbundets namn tecknas av förbundsordförande eller viceordförande
tillsammans med verksamhetsledaren. Förbundsstyrelsen kan utse också
en annan person i förbundets tjänst som är den andra undertecknaren.
Förbundsstyrelsen kan ge förbundsordföranden eller verksamhetsledare
fullmakt att teckna förbundets namn ensam.
§ 10 Styrelsens uppgifter
Styrelsens uppgifter är att:
företräda förbundet i alla avseenden och att föra dess talan i
domstol eller för andra myndigheter
leda förbundets verksamhet
avgöra också de frågor som inte framkommer i stadgarna eller på
förhand har bestämts att ta upp på förbundsmöten.
att göra upp ett förslag till verksamhetsplan och budget för
följande verksamhetsår.
§ 11 Arvoden
Styrelsemedlemmarnas arvode och reseersättning fastställs av
förbundsmötet.
§ 12 Räkenskapsår
Förbundets räkenskapsår är ett kalenderår.
§ 13 Förbundsmöten
SFS:s beslutande organ är förbundsmötet och förbundsstyrelsen,
vilken därtill är SFS:s verkställande organ.
Ordinarie förbundsmöte hålls två gånger om året på så sätt att ett
vårmöte hålls före utgången av april månad och ett höstmöte före
utgången av november månad.
Vid förbundsmöte äger varje medlemsförening en röst för varje
påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst 5 röster. Medlemsförening kan
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på förbundsmöte låta sig representeras av högst så många
befullmäktigade ombud som föreningen har röster, dock med sammanlagt
5 röster.
SFS:hedersordförande , hedersledamöter och understödande medlemmar
har vid
förbundsmöte yttranderätt, men varken förslags- eller rösträtt.
Kallelse till förbundsmöte sker via e-post eller per post som bör
vara medlemmarna tillhanda senast tjugoen (21) dagar före mötesdagen
emedan möteshandlingarnabör vara senast sju (7) dagar före
mötesdagen.
Mötesdeltagarna har möjlighet att delta i mötet på distans genom
datakommunikation.
§ 14 Vårmöte
På vårmötet behandlas följande ärenden:
Mötet öppnas
Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet
Konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
Väljs två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
Granskning av delegaternas fullmakter och konstaterande av övriga
mötesdeltagande
Verksamhetsberättelsen föredras
Bokslutet och revisionsberättelsen föredras
Bokslutet fastställs och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och
övriga redovisningsskyldiga
Beslut om styrelsens propositioner
Behandling av medlem framställda motioner. För att en motion ska tas
upp till behandling behöver den vara inlämnad till styrelsen senast
fjorton (14) dagar före vårmötet. Bestämmelserna i § 14
föreningslagen behöver iakttas.
Utöver dessa punkter kan också diskussioner och föredrag förekomma
under mötet.
§ 15 Höstmöte
På höstmötet behandlas följande ärenden:
Mötet öppnas
Väljs ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet
Konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
Väljs två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
Granskning av delegaternas fullmakter och konstaterande av övriga
mötesdeltagande
Fastställande av verksamhetsplan, årsavgift och budget för det
kommande året
Förbundsordförande väljs för det kommande året
Styrelsemedlemmar och suppleanter väljs för de som är i tur att avgå
Två revisorer eller ett revisionssamfund och deras suppleanter väljs
Beslut om styrelsens ärenden.
Behandling av medlem framställda motioner. För att ärenden ska tas
upp till behandling behöver den vara inlämnad till styrelsen senast
fjorton (14) dagar före vårmötet.
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Utöver dessa punkter kan också diskussioner och föredrag förekomma
under mötet.
§ 16 Extra förbundsmöte
Styrelsen sammankallar till ett extra förbundsmöte då förbundsmötet
så besluter eller styrelsen anser attdet finns skäl därtill eller om
minst en femtedel (1/5) av samtliga medlemsföreningar kräver det för
behandling av ett angivet ärende. De ärenden som tas upp på mötet
ska komma fram i möteskallelsen. Styrelsen sammankallar till ett
extra möte på samma sätt som till ett ordinarie möte vilket
framkommer i § 15.
§ 17 Stadgeändring
Beslut om ändring av förbundets stadgar kräver minst tre fjärdedelar
(3/4) av de avgivna rösterna på ett förbundsmöte.
§ 18 Upplösning
Beslut om att upplösa förbundet är giltigt endast om tre fjärdedelar
(3/4) har röstat för förslaget på två efter varandra följande
förbundsmöten. Det ena måste vara vårmöte. Om förbundet blir upplöst
så ska tillgångarna användas i ett syfte som passar ihop med
förbundets ändamål. Beslut om användningen ska fattas vid förbundets
sista ordinarie förbundsmöte.
§ 19 Övrigt
I övrigt tillämpas föreningslagens bestämmelser.

