SJÖSCOUTKÅREN VIKINGAFLICKORNA r.f.
STADGAR godkända 03.06 2020
1 § Föreningens namn, hemort och språk
Föreningens namn är Sjöscoutkåren Vikingaflickorna. I dessa stadgar benämns
föreningen kåren. Kårens hemkommun är Helsingfors och dess språk är svenska.
Kåren är grundad den 24 mars 1920. Kåren är medlem i Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry.
2 § Syfte och verksamhetsformer
Kårens syfte och målsättning är att i scoutrörelsens anda, skapa förutsättningar för
barn och unga att växa upp, utvecklas och leva i harmoni med sig själva och sin
omgivning, beaktande individens individuella egenskaper. Detta omfattar
internationellt samförstånd, kulturell och samhällelig aktivitet, ansvar för sig själv och
sin omgivning, hjälpsamhet och sunda levnadsvanor.
Kåren strävar efter att förverkliga sin målsättning genom att arrangera skolning i
sjömanskap, navigation och sjövett, genom seglatser, möten, läger och
ledarutbildning. Kåren vill också skapa intresse för samarbete över åldersgränser,
och ett intresse för ett sunt friluftsliv.
För att stöda verksamheten kan kåren ordna penninginsamlingar och lotterier,
bedriva publikationsverksamhet, ta emot donation och testamenten samt äga lös
och fast egendom som är nödvändig för verksamheten.
Kåren är partipolitiskt och religiöst obunden och en självständig
förening. 3 § Medlemskap
Kårens ordinarie medlemmar består av enskilda scouter, vilka av kårens styrelse
godkänts som medlem i kåren. Medlemmen godkänner vid antagande av
medlemskap kårens stadgar. En person under 15 år godkänns som medlem endast
med vårdnadshavarens samtycke.
Kåren kan ha hedersmedlemmar, som utses av kårens styrelse. Beslutet om valda
hedersmedlemmar meddelas vid följande föreningsmöte.
Den medlem som till kårens styrelse skriftligt anmält sin önska att sluta i kåren,
befrias i och med utgången av det löpande året från sina rättigheter och
skyldigheter. Alla obetalda avgifter skall erläggas till kåren också efter anmälan om
utträde.
Styrelsen kan utesluta medlem ur kåren på de uteslutningsgrunder som nämns i
föreningslagen. Styrelsen kan också utesluta medlem om denna brutit mot kårens
stadgar, instruktioner eller mot god sed upprepade gånger.
4 § Medlemsavgift
Medlem av scoutkåren är skyldig att betala både den årliga medlemsavgiften och
en eventuell anslutningsavgift, som framställs på ett föreningsmöte.

En hedersmedlem är inte skyldig att betala medlemsavgift.
Kårens styrelse kan helt eller delvis befria en ordinarie medlem från
medlemsavgiften. Befrielse från medlemsavgift kan beviljas på ekonomiska,
hälsorelaterade eller sociala grunder för ett kalenderår i taget.
5 § Föreningsmöte
5.1 Allmänt
Kårens beslutande organ är föreningsmötet. Vid föreningsmöte har alla personligen
närvarande, dubbade kårmedlemmar, som fyllt 15 år rösträtt. Alla kårens
medlemmar har rätt att närvara vid föreningsmötet.
Ordinarie föreningsmöten hålls två gånger om året. Föreningens vårmöte hålls
under tiden februari-april och föreningens höstmöte under tiden september
november. Styrelsen fastställer datum och plats för föreningsmötet.
Andra ärenden än de som nämns i stadgarna, som medlem vill att skall behandlas
på föreningsmötet skall tillkännages styrelsen minst tre (3) veckor före mötet.
Extra ordinarie föreningsmöte skall sammankallas av styrelsen då styrelsen anser
att det finns skäl för det, eller om minst en femtedel (⅕) av kårens medlemmar
skriftligen så kräver. Angiven orsak måste alltid anges i möteskallelsen. Extra
föreningsmöte ska hållas inom trettio (30) dagar från det att kravet på föreningsmöte
inkommit till styrelsen.
Kallelse till föreningsmötet skall tillkännages kårens alla medlemmar skriftligt minst
14 dagar i förväg. Kallelsen kan skickas skriftligt eller i elektronisk form. I kallelsen
skall framgå de ärenden som skall behandlas på föreningsmötet. I kallelsen skall
också framgå om och hur man kan delta på distans.
Då styrelsen eller föreningsmötet så besluter, är det också möjligt att delta i kårens
möte per post eller genom datakommunikation eller med något annat tekniskt
hjälpmedel före och under mötet.
5.2 Vårmöte
Vid kårens vårmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötet öppnas och dess laglighet och beslutsförhet konstateras.
2. Val av mötesordförande och -sekreterare.
3. Val två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.
4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
5. Verksamhetsberättelser och bokslut för föregående år och
verksamhetsgranskarnas och inventeringsmännens utlåtande
presenteras.
6. Bokslutet för föregående räkenskapsperiod fastställs.
7. Beslut fattas om beviljande av ansvarsfrihet för den för styrelsen och
andra ansvarsskyldiga för föregående verksamhetsperiod
8. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen behandlas.
9. Mötet avslutas

5.3 Höstmöte
Vid kårens höstmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötet öppnas och dess laglighet och beslutsförhet konstateras.
2. Val av mötesordförande och -sekreterare.
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.
4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
5. Verksamhetsplanen och budgeten för kommande
verksamhetsperiod presenteras.
6. Medlemsavgiften och eventuell inskrivningsavgift för kommande
verksamhetsperiod fastställs.
7. Verksamhetsplanen och budgeten fastställs.
8. Beslut om styrelsens storlek och, vid behov, om vilka namngivna
styrelseposter som bör besättas
9. Val av föreningens styrelseordförande och vice ordförande.
10. Val av övriga styrelsemedlemmar
11. Val av två (2) verksamhetsgranskare, två (2) inventeringsmän och deras
suppleanter
12. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen behandlas.
13. Mötets avslutas.
6 § Kårens styrelse och dess uppgifter
Kårens verkställande organ är kårens styrelse, som kallas kårkvarteret (KK).
Kårkvarteret består av en ordförande, kallad kårchef (kc), och en till två (1–2) vice
ordföranden, vice kårchefer (vkc), samt två till fem (2–5) andra ordinarie medlemmar
som utses vid föreningens höstmöte. Kårkvarterets mandattid är ett kalenderår.
Kårkvarteret utser inom eller utom sig nödvändiga funktionärer för kårens
verksamhet, enligt föreningsmötets beslut. Som stöd för sina uppgifter har
kårkvarteret det så kallade förstärkta kårkvarteret (FKK), till vilket alla kårens ledare
hör.
Kårkvarteret sammanträder på kallelse av kårchef eller, om denne är förhindrad,
på kallelse av vice kårchef eller när minst hälften av styrelsemedlemmarna så vill.
Kårkvarteret är beslutfört, när minst hälften av dess medlemmar, kårchefen eller
vice kårchefen medräknade, är närvarande.
Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör
kårchefens röst. Vid val avgör emellertid lotten.
Kårkvarterets uppgift är att:
1. leda, utveckla och övervaka kårens verksamhet
2. representera kåren
3. ansvara för att kårens ekonomi och egendom är omsorgsfullt skött
4. bereda ärenden som ska behandlas vid föreningsmöten, sammankalla
möten och se till att beslut som fattats verkställs
5. godkänna föreningsmedlemmar på ansökan och besluta om uteslutning av
medlemmar

6. föra en förteckning över föreningens medlemmar
7. utse namntecknare i enlighet med 8 § i stadgarna.
7 § Ekonomi
Kåren har rätt att uppbära medlemsavgift och eventuell inskrivningsavgift. Därtill kan
kåren också uppbära, av kårkvarteret fastställda, avgifter för kårevenemang. Kåren
kan söka understöd för sin verksamhet av andra organisationer, samt motta
donationer och testamenten.
Kårens ekonomi sköts av kårekonomen, som tillsätts av kårkvarteret. Kårens
räkenskaps- och verksamhetsperiod är ett kalenderår.
Verksamhetsberättelsen och bokslutet, inklusive nödvändiga handlingar, ska
lämnas till verksamhetsgranskarna senast en månad före föreningens vårmöte.
Verksamhetsgranskarna ska avge sitt skriftliga utlåtande senast två (2) veckor före
kårens vårmöte till kårkvarteret.
8 § Tecknande av kårens namn
Kårens namn tecknas av kårchef och vice kårchef tillsammans eller av någondera
tillsammans med kårekonomen.
I löpande bank-, post- och motsvarande ärenden tecknas kårens namn av
kårchefen eller kårekonomen var för sig.
De som tecknar kårens namn måste vara myndiga personer.
9 § Ändring av stadgar
Dessa stadgar kan ändras vid föreningsmöte, om stadgeändringar anges i
möteskallelsen, ifall minst två tredjedelar (2/3) av de röster som avgetts stöder en
stadgeändring.
10 § Upplösande av kåren
Kåren kan upplösas, läggas ner eller den kan uppgå i annan organisation, ifall
beslutet fattats vid två på varandra följande föreningsmöten hållna med minst trettio
(30) dygns mellanrum och om minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som
har avgetts vid omröstning understöder en upplösning av kåren, nedläggning eller
uppgång i annan organisation. I möteskallelserna skall denna 10 § citeras.
Om kåren upplöses eller läggs ner, överlåts kårens tillgångar till verksamhet som är
i enlighet med kårens målsättning, på ett sådant sätt som bestämts av det
föreningsmöte som fattat beslutet om upplösningen av kåren.

