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1. NAMN OCH ÄNDAMÅL
§ 1.
Föreningens namn är Ålands Synskadade och dess hemort är Mariehamn
stad. Föreningens verksamhetsområde är landskapet Åland. Föreningen
är medlem i Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Föreningen
grundades 1990 och Ålandskretsen fortsätter inom Förbundet Finlands
Svenska Synskadade rf:s verksamhet. Föreningens språk är svenska.
2. MÅLSÄTTNING
§ 2.
Föreningens ändamål är att fungera som intresse- och kontaktförening
och som serviceproducent för synskadade inom dess verksamhetsområde.
Med synskadade avses såväl blinda som synsvaga personer. Föreningen
verkar för att synskadade personer får likvärdiga
levnadsförhållanden som andra medborgare i socialt, kulturellt och
ekonomiskt hänseende.
§ 3.
Sitt ändamål förverkligar föreningen genom:
1. att bedriva sådan uppsökande och aktiverande verksamhet som
motiverar och aktiverar synskadade till full delaktighet och
jämlikhet
2. att informera och påverka myndigheter och beslutsfattare, så att
synskadade får möjligheter att på sina egna villkor leva och vara
verksamma i samhället
3. att medverka till att habiliterings- och
rehabiliteringsverksamhet bedrivs i samarbete med Förbundet Finlands
Svenska Synskadade rf i form av bl.a. handledning och kurser
4. att ordna studieverksamhet i form av kurser, studiecirklar,
individuell undervisning och studieresor
5. att ordna rekreations- och motionsverksamhet i form av läger,
resor, motions- och idrottsaktiviteter, både individuellt och i
grupp
6. att producera och förmedla intern och extern information genom
att utge publikationer på för synskadade lämpliga medier och genom
att distribuera information om synskador och om synskadades
situation samt genom personliga kontakter
7. att medverka till att synskadade genom samarbete med Förbundet
Finlands Svenska Synskadade rf får tillgång till de tekniska
hjälpmedel de behöver i sitt arbete, sina studier och den dagliga
livsföringen
8. ordinarie medlem kan ansöka om bidrag från föreningen till
hjälpmedel som är till nytta i vardagslivet
9. att delta i internationellt samarbete bland synskadade och
bedriva biståndsverksamhet utomlands till förmån för synskadade i
svåra omständigheter.
3.MEDLEMSKAP
§ 4.
1. Föreningen har ordinarie medlemmar och stödjande medlemmar,
hedersmedlemmar och hedersordförande. För att vinna inträde i
föreningen som ordinarie medlem fordras att lämplig person gör en
pålitlig utredning om synnedsättningen, varav framgår att personen i
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fråga är blind eller synsvag med så nedsatt synförmåga att det är
svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift eller att med synens
hjälp orientera sig, eller har motsvarande svårigheter i den dagliga
livsföringen.
2. En person, som fyllt 15 år och som vill understöda föreningens
verksamhet, kan vinna inträde i föreningen som stödjande medlem.
3. Ansökan om medlemskap riktas skriftligen till föreningens
styrelse, som besluter om beviljande av medlemskap i föreningen.
4. Ordinarie och stödjande medlem erlägger av föreningens höstmöte
fastställd medlemsavgift för varje kalenderår. Person som erlagt
fastställd avgift för ständigt medlemskap erlägger ingen årsavgift.
5. Rösträtt vid föreningens möten har ordinarie medlem, som fyllt 15
år och som erlagt medlemsavgift. Rösträtt har även person, som
vunnit inträde i Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf,
Ålandskretsen, som stödjande medlem före utgången av augusti månad
år 1987 och som erlagt medlemsavgift.
6. Medlem, som trots påminnelse inte erlagt sin medlemsavgift under
två på varandra följande år eller som varaktigen bosätter sig
utanför föreningens verksamhetsområde och blir medlem i en annan
distriktsförening inom Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf kan
styrelsen utesluta ur föreningen.
7. Medlemskap i föreningen upphör om vår- eller höstmöte besluter
utesluta en medlem eller medlemmar, som uppenbart motverkar
föreningens syfte eller som genom sitt handlande fortlöpande skadar
föreningens verksamhet eller om medlem utträder ur föreningen på
egen begäran, genom att meddela härom skriftligen till föreningens
styrelse eller till dess ordförande. Medlem kan även muntligen eller
skriftligen meddela om utträde ur föreningen till
medlemsmötesprotokoll.
8. Medlem, som utträtt eller uteslutits ur föreningen har ej rätt
att återfå medlemsavgift.
9. Till hedersmedlem kan föreningsmöte på styrelsens förslag utse
person som utmärkt sig genom förtjänstfulla insatser i enlighet med
föreningens målsättning. På motsvarande sätt kan tidigare
styrelseordförande utses till hedersordförande. Hedersmedlem och
hedersordförande erlägger ingen medlemsavgift till föreningen.
4. STYRELSE: sammansättning, kallelse, beslutförhet och uppgifter
§ 5.
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som har sex ledamöter.
Styrelsens ledamöter väljs på föreningens höstmöte och deras
mandattid är två kalenderår så att tre ledamöter årligen är i tur
att avgå. Första gången sker detta genom lottning. Styrelsen väljer
inom sig årligen en ordförande och viceordförande. Styrelsen utser
inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga
funktionärer. Av styrelsens sex ledamöter ska minst fyra vara
ordinarie medlemmar i föreningen medan högst två kan vara stödjande
medlemmar. Tjänsteman inom föreningen kan inte tillhöra styrelsen.
§ 6.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta orsak
finns. Om ordföranden är förhindrad sammankallas styrelsen av vice
ordföranden. Styrelsen sammanträder även då minst tre
styrelseledamöter anhåller om det. Styrelsen är beslutför då minst
tre av styrelsens sex ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal
avgör ordförandens röst utom vid personval och sluten omröstning, då
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lotten avgör.
§ 7.
Styrelsen har till uppgift:
1. att leda föreningens verksamhet och förvalta dess egendom.
2. att tillsätta sekreterare och kassör inom eller utom styrelsen
och beredande organ samt övriga funktionärer inom föreningen och
besluta om dem tillkommande ersättningar.
3. att anställa och avskeda personal
4. att uppgöra verksamhetsberättelse och bokslut samt förslag till
verksamhetsplan och budget för föreningen.
5. att utan dröjsmål till styrelsen för Förbundet Finlands Svenska
Synskadade rf anmäla förändring gällande ordinarie medlem i
medlemsregistret.
6. att i övrigt handla i sådana angelägenheter, vilka icke ankommer
på föreningens stadgeenliga möten.
7. styrelsen skall sköta föreningens angelägenheter i enlighet med
lag samt föreningens stadgar och beslut. Styrelsen företräder
föreningen.
§ 8.
Styrelsens sekreterare för protokoll vid föreningens möten och vid
styrelsens sammanträden
4. FÖRENINGENS NAMNTECKNING
§ 9.
Föreningens namn tecknas antingen av ordföranden eller vice
ordföranden tillsammans med föreningens kassör eller av ordföranden
och vice ordföranden tillsammans.
5. MÖTEN
§ 10.
Vårmöte
Föreningens vårmöte hålls i februari, mars eller april månad. Om tid
och plats besluter styrelsen. Föreningens medlemmar bör erhålla
möteskallelse genom annons i en på föreningens hemort allmänt spridd
tidning samt genom skriftligt meddelande. Kallelse bör ske minst 10
dagar före mötet
Vid vårmötet upptas följande frågor till behandling.
1. Verksamhetsberättelse för föregående år och bokslutet för
föregående räkenskaps- och verksamhetsår, vilket räknas från den 1
januari till och med den 31 december.
2. Revisorernas berättelse uppläses.
3. Bokslutet fastställs.
4. Beviljande av ansvarsfrihet för kassören, styrelsen och övriga
redovisningsskyldiga.
5. Övriga frågor, vilka styrelsen förelagt vårmötet.
7. Skriftliga motioner inlämnade till styrelsen av medlem före den
15 januari, för behandling vid vårmötet.
§ 11.
Höstmöte
Föreningens höstmöte hålls i oktober, november eller december månad.
Förfaringssättet vid sammankallandet är det samma som vid vårmötet.
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Vid höstmötet upptas följande frågor till behandling.
1. Verksamhetsplan, medlemsavgifter, arvoden och budget för följande
verksamhetsår.
2. Val av styrelseledamöter enligt stadgarnas § 5.
3. Val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes
suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och
dennes suppleant/deras suppleanter
4. Övriga frågor, som av styrelsen förelagts höstmötet.
5. Skriftliga motioner inlämnade till styrelsen av medlem före den
15 september, för behandling vid höstmötet.
§ 12.
Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte kan av styrelsen sammankallas på ovan nämnda
sätt, om omständigheterna så fordrar. Om minst 10 procent av
föreningens röstberättigade medlemmar önskar extra föreningsmöte,
kan de skriftligen hos styrelsen anhålla härom med uppgivande av
ändamålet för sådant möte, varefter styrelsen senast inom 60 dagar
efter det anhållan kommit styrelsen tillhanda bör sammankalla
medlemmarna till extra möte.
6. DONATIONER OCH TESTAMENTEN
§ 13.
Föreningen har rätt att motta donationer och testamenten, vilka
tillfaller föreningens kapital, såvida donator eller testator ej
annorlunda förordnat eller föreningsmötet annat besluter. Om
styrelsen så besluter, kan föreningen anordna medelanskaffning.
7. ÄNDRING AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV FÖRENING
§ 14.
Förslag till ändring av dessa stadgar kan göras av envar medlem i
föreningen. Sådant förslag skall inlämnas skriftligen till
styrelsen, senast 2 månader före föreningsmöte. Styrelsen bör ta
förslaget till prövning samt jämte eget utlåtande överlämna det till
föreningsmötet, varvid beslut om ändring av stadgarna kan fattas med
minst 3/4 majoritet av de avgivna rösterna. Initiativ till ändring
av stadgarna kan även tas av styrelsen.
§ 15.
Förslag om upplösning av föreningen behandlas vid vår möte. Om
förslaget antagits med 3/4 majoritet av de avgivna rösterna, bör det
därefter i oförändrad form antas vid extra möte, tidigast 30 dagar
efter vårmöte, med minst 3/4 majoritet av de avgivna rösterna. Vid
upplösning av föreningen överlåtes föreningens återstående
tillgångar och egendomar till Förbundet Finlands Svenska Synskadade
rf som förvaltar egendomen till dess en inregistrerad förening
grundas, med uppgift att fortsätta föreningens verksamhet. Om sådan
förening icke bildas inom 2 år efter föreningens upplösning, övergår
medlen i nämnda förbunds ägo, att användas för dess arbete bland
synskadade på Åland.

