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Ändring till FSS stadgar

Nuvarande stadgar
Godkända på Elevriksdagen 2018

1 § Namn, hemort och verksamhetsområde

Föreningen, vars namn är Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, på engelska “Swedish 
Speaking School Student Union of Finland” är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

Förbundet är stiftat den 4 januari 1921 och har som hemort Helsingfors stad, dess verksamhet-
sområde är hela landet. I dessa stadgar används för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS 
rf beteckningen förbundet. För förbundets årsmöte används beteckningen Elevriksdagen.

2 § Syfte

Förbundets syften är:

• att som elevernas och de studerandes intresseorganisation verka för alla skolungdomars 
intressen, rättigheter och ställning i skolan och samhället

• att stöda elev- och studerandekårsverksamheten, samt aktivera skolungdomar att ta ställn-
ing i samhällsfrågor och uttrycka sin åsikt däri

• att utveckla kontakterna och främja samhörighet skolungdomar emellan samt mellan 
liknande organisationer både inom och utom landet

• att främja en hållbar utveckling i skolan och samhället i övrigt

3 § Verksamhetsformer

Förbundet strävar till att förverkliga sina syftemål genom att arrangera kurser, seminarier, diskus-
sioner, utbildningstillfällen, utge skriftligt material, och upprätthålla kontakten till finlandssven-
ska skolor och elev- och studerandekårer samt till beslutsfattare och olika utbildningsinstitution-
er.

Förbundet är berättigat att besitta fast och lös egendom, grunda fonder till förmån för sin verk-
samhet, insamla medel, mottaga gåvor och testamenten samt förmedla produkter som ankny-
ter till skolan och skolmiljön.

4 § Medlemskap

1 Medlem med studieförmåner
Elever i grundskolans övre årskurser 7-9 samt studerande i gymnasier, folkhögskolor och yrk-
esläroanstalter kan bli medlemmar med studieförmåner. Förbundsstyrelsen besluter om god-
känande och uteslutande av medlem med studieförmåner. Som bevis på medlemskap och 
betald medlemsavgift erhåller medlem med studieförmåner ett medlemskort försett med 
läsårsdekal.

Medlem med studieförmåner erlägger medlemsavgift för läsåret (1.8-31.7) i enlighet med 
Elevriksdagens beslut. 

Förbundsstyrelsen kan anse ett medlemskap med studieförmåner avslutat, ifall en medlem med 
studieförmåner inte erlagt medlemsavgift före utgången av läsåret (1.8-31.7).

2 Medlem utan studieförmåner
En medlem som blir vald till förbundsordförande, viceordförande eller medlem av förbundssty-
relsen, men som inte längre efter septembermånad samma år fortsätter studera på andra stadi-
et kan beviljas ett medlemskap utan studieförmåner av förbundsstyrelsen.
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Medlem utan studieförmåner erlägger samma medlemsavgift som medlem med 
studieförmåner.

Förbundsstyrelsen kan anse ett medlemskap utan studieförmåner avslutat, ifall en medlem utan 
studieförmåner inte erlagt medlemsavgift före utgången av läsåret (1.8-31.7).

3 Hedersmedlemmar
Elevriksdagen kan utse personer som på ett särskilt berömvärt sätt främjat förbundets verksam-
het till hedersmedlemmar. Hedersmedlemmar är befriade från alla medlemsavgifter. Heders-
medlem äger inte rösträtt på Elevriksdagen.

4 Stödjande medlemmar
Efter att en medlem slutat skolan och lämnat förbundet kan denna ansöka om stödjande 
medlemskap i förbundet hos förbundsstyrelsen. Stödjande medlem erlägger medlemsavgift i 
enlighet med Elevriksdagens beslut. Stödjande medlem äger inte rösträtt på Elevriksdagen.

Medlem som önskar utträda ur förbundet bör meddela om utträde i enlighet med § 13 i fören-
ingslagen. Medlemmen befrias därefter från och med utgången av verksamhetsåret från sina 
förpliktelser och rättigheter.

5 § Årsmötet Elevriksdagen

1 Elevriksdagen
Förbundets högsta beslutande rätt innehas av Elevriksdagen. Elevriksdagen hålls årligen mellan 
början av april och utgången av juni på ort och tid som förbundsstyrelsen fastställer.

2 Extra ordinarie Elevriksdag
Förbundsstyrelsen kan vid behov sammankalla extra ordinarie Elevriksdag och bör göra det om 
minst en tiondel (1/10) av röstberättigade medlemmar så kräver. För sammankallande av extra 
ordinarie Elevriksdag och dess beslutförhet gäller vad som i § 5 är bestämt om ordinarie Elevriks-
dag.

3 Möteskallelse
Kallelse till Elevriksdagen utfärdas genom annons i förbundets tidning eller i annan av för-
bundsstyrelsen fastställd riksomfattande svenskspråkig tidning minst 30 (trettio) dagar före 
Elevriksdagen. Elevriksdagen är beslutför då den är stadgeenligt sammankallad.

4 Rösträtt
Vid Elevriksdagen ägs rösträtt av varje medlem med studieförmåner och medlem utan 
studieförmåner som betalt läsårets medlemsavgift.

5 Elevriksdagens uppgifter
På Elevriksdagen behandlas följande ärenden:

• Val av mötespresidium
• Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
• Val av två protokolljusterare
• Val av behövliga utskott
• Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse
• Föredragning av revisorns berättelse
• Fastställande av bokslutet
• Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga
• Fastställande av förbundets medlemsavgifter för följande läsår
• Behandling av medlemmarnas motioner
• Fastställande av verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
• Fastställande av budget för nästa verksamhetsår
• Fastställande av förbundsordförandes arvode
• Beslut om valförfarande
• Val av förbundsordförande
• Val av förbundets två (2) vice ordföranden
• Val av fyra (4) till åtta (8) förbundsstyrelsemedlemmar
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• Val av revisor
• Behandling av på Elevriksdagen väckta ärenden

Förutom dessa kan Elevriksdagen behandla andra ärenden, propositioner och motioner i en-
lighet med föreningslagen.
 
6 Motioner till Elevriksdagen
Motion till ordinarie Elevriksdag kan framställas av förbundets medlem och skall för att bli uppta-
gen till behandling på Elevriksdagen vara tillställd förbundsstyrelsen senast trettio (30) dagar 
före Elevriksdagen.

6 § Förbundets styrelse och dess uppgifter

1 Medlemmar
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och två viceordförande samt fyra (4) till åtta 
(8) ledamöter, av vilka samtliga bör vara medlemmar med studieförmåner vid tidpunkten för 
val till sin position för första gången. Återval kan ske en gång efter avslutat medlemskap med 
studieförmåner.

2 Mandattid
Styrelsens mandattid är 1.7–30.6.

3 Möten och beslutsförhet
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna däribland ordförande eller vice ord-
förande är närvarande. Styrelsen kommer överens om sin egen möteskallelsepraxis i början av 
mandatperioden.

4 Förbundsstyrelsens uppgifter
Förbundsstyrelsens uppgifter är, förutom det som dessa stadgar och föreningslagen förutsätter, 
att

• Leda, utveckla och övervaka förbundets verksamhet i enlighet med Elevriksdagens beslut 
och dessa stadgar

• Förbereda de ärenden som ska behandlas på Elevriksdagen och sammankalla till Elevriksd-
agen

• Representera förbundet
• Bereda och styra förbundets politiska verksamhet
• Besluta om ansökta medlemskap och föra medlemsförteckning
• Ansvara för skötseln av föreningens ekonomi och egendom
• Tillsätta nödvändiga arbetsgrupper, utskott och funktionärer
• Anställa och säga upp förbundets anställda
• Fastställa förbundets arbetsordning
• Fastställa förbundets ekonomistadga

7 § Förtroendevalda och anställda

Endast medlem med studieförmåner och medlem utan studieförmåner kan väljas till förtroen-
deuppdrag i förbundet.

Förbundsordförande övervakar att förbundets verksamhet leds i enlighet med stadgarna, 
förbundets politiska linjedragningar och förbundsstyrelsens beslut. Vice ordförandena ersätter 
förbundsordförande då denne är förhindrad. Förbundsstyrelsen kan tillsätta nödvändiga arbets-
grupper, utskott och funktionärer.

Förbundet har ett kansli, vars organisation förbundsstyrelsen fattar beslut om. Styrelsen an-
ställer och avskedar förbundssekreteraren och förbundets övriga personal. Anställda kan inte 
inneha förtroendeuppdrag i förbundet. Förtroendevaldas och anställdas uppgifter fastställs i 
förbundsstyrelsens arbetsordning.

Endast medlem med studieförmåner och medlem utan studieförmåner kan väljas till förtroen-
deuppdrag i förbundet.
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8 § Tecknandet av förbundets namn

Förbundets namn tecknas av ordföranden och förbundssekreteraren var och en ensam. Rätt att 
teckna namnet har också en person, som förbundsstyrelsen skilt beviljar en sådan personlig rätt.

9 § Räkenskaps och verksamhetsår

Förbundets verksamhetsår varar från 1.7 till 30.6. Förbundets räkenskapsår är ett kalenderår (12 
månader). Förbundets bokslut och verksamhetsberättelse bör uppgöras senast den 15 mars och 
omedelbart delges revisorn. Revisorn bör avge sin revisionsberättelse till Elevriksdagen senast 
den 31 mars.

10 § Ändring av stadgarna

Dessa stadgar kan ändras vid Elevriksdagen om tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna un-
derstöder detta. Dock ska förslaget bordläggas, ifall en sjättedel (1/6) av de avgivna rösterna så 
kräver för att på nästa Elevriksdag avgöras med samma röstmajoritet

11 § Upplösning av förbundet

För beslut om upplösning av förbundet erfordras vid två på varandra följande ordinarie Elevriksd-
agen minst 4/5 majoritet av de på Elevriksdagen representerade rösterna.

Om förbundet upplöses eller upplöser sig tillfaller dess tillgångar Svenska kulturfonden såsom 
skild fond, vilken, om ett nytt förbund med samma syftemål som förbundet grundas inom 10 
år, överlåts till detta. I annat fall tillfaller fonden Svenska kulturfonden, att användas till ändamål 
som ligger förbundets strävanden nära.

I övrigt följs gällande lag och allmän föreningspraxis.



ELEVRIKSDAGEN HANGÖ 2019 59

BILAGA 7 STADGEÄNDRING

Förslag till nya stadgar
Förslag till Elevriksdagen 17-19.5.2019 i Hangö

1 § Namn, hemort och verksamhetsområde

Föreningen, vars namn är Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, på engelska “Swedish 
Speaking School Student Union of Finland” är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

Förbundet är stiftat den 4 januari 1921 och har som hemort Helsingfors stad, dess verksamhet-
sområde är hela landet. I dessa stadgar används för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS 
rf beteckningen förbundet. För förbundets årsmöte används beteckningen Elevriksdagen.

2 § Syfte

Förbundets syften är:

• att som elevernas och de studerandes intresseorganisation verka för alla skolungdomars 
intressen, rättigheter och ställning i skolan och samhället

• att stöda elev- och studerandekårsverksamheten, samt aktivera skolungdomar att ta ställn-
ing i samhällsfrågor och uttrycka sin åsikt däri

• att utveckla kontakterna och främja samhörighet skolungdomar emellan samt mellan 
liknande organisationer både inom och utom landet

• att främja en hållbar utveckling i skolan och samhället i övrigt

3 § Verksamhetsformer

Förbundet strävar till att förverkliga sina syftemål genom att arrangera kurser, seminarier, diskus-
sioner, utbildningstillfällen, utge skriftligt material, och upprätthålla kontakten till finlandssven-
ska skolor och elev- och studerandekårer samt till beslutsfattare och olika utbildningsinstitution-
er.

Förbundet är berättigat att besitta fast och lös egendom, grunda fonder till förmån för sin verk-
samhet, insamla medel, mottaga gåvor och testamenten samt förmedla produkter som ankny-
ter till skolan och skolmiljön.

4 § Medlemskap

1 Ordinarie medlemmar
Elevkårer i grundskolans övre årskurser 7–9 samt studerandekårer i gymnasier, folkhögskolor och 
yrkesläroanstalter kan bli medlemmar (hädanefter medlemskårer) i förbundet. Förbundsstyrels-
en besluter om godkännande och uteslutande av medlemskårer. Som bevis på medlemskap och 
betald medlemsavgift erhåller medlemskåren ett medlemsbrev.

Medlemskåren erlägger medlemsavgift för läsåret (1.8–31.7) i enlighet med Elevriksdagens beslut. 

Förbundsstyrelsen kan anse ett medlemskap avslutat, ifall en medlemskår inte erlagt 
medlemsavgift före utgången av läsåret (1.8–31.7), då den meddelar om utträde eller ifall elev- 
eller studerandekåren upphör existera.

2 Hedersmedlemmar
Elevriksdagen kan utse personer som på ett särskilt berömvärt sätt främjat förbundets verksam-
het till hedersmedlemmar. Hedersmedlemmar är befriade från alla medlemsavgifter. Heders-
medlem äger inte rösträtt på Elevriksdagen.

3 Stödjande medlemmar
Efter att en person slutat skolan och lämnat förbundet kan denne ansöka om stödjande 
medlemskap i förbundet hos förbundsstyrelsen. Också sammanslutningar med rättshandlings-
förmåga som vill stöda förbundets syfte och verksamhet kan ansöka om stödjande medlemss-
kap. Stödjande medlem erlägger medlemsavgift i enlighet med Elevriksdagens beslut. Stöd-
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jande medlem äger inte rösträtt på Elevriksdagen.

Medlem som önskar utträda ur förbundet bör meddela om utträde i enlighet med 13 § i fören-
ingslagen. Medlemmen befrias därefter från och med utgången av verksamhetsåret från sina 
förpliktelser och rättigheter.

5 § Årsmötet Elevriksdagen

1 Elevriksdagen
Förbundets högsta beslutande rätt innehas av Elevriksdagen. Elevriksdagen hålls årligen mellan 
början av april och utgången av juni på ort och tid som förbundsstyrelsen fastställer.

2 Extra ordinarie Elevriksdag
Förbundsstyrelsen kan vid behov sammankalla extra ordinarie Elevriksdag och bör göra det om 
minst en tiondel (1/10) av medlemskårerna så kräver. För sammankallande av extra ordinarie 
Elevriksdag och dess beslutförhet gäller vad som i 5 § är bestämt om ordinarie Elevriksdag.

3 Möteskallelse
Kallelse till Elevriksdagen utfärdas till varje medlemskår minst 30 (trettio) dagar före Elevriksda-
gen. Elevriksdagen är beslutför då den är stadgeenligt sammankallad.

4 Rösträtt
Vid Elevriksdagen ägs rösträtt av varje enskild person som hört till en medlemskår eller innehaft 
förtroendeuppdrag i förbundet under innevarande läsår. 

5 Elevriksdagens uppgifter
På Elevriksdagen behandlas följande ärenden:

• Val av mötespresidium
• Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
• Val av två protokolljusterare
• Val av behövliga utskott
• Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse
• Föredragning av revisorns berättelse
• Fastställande av bokslutet
• Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga
• Fastställande av förbundets medlemsavgifter för följande läsår
• Behandling av medlemmarnas motioner
• Fastställande av verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
• Fastställande av budget för nästa verksamhetsår
• Beslut om valförfarande
• Val av förbundsordförande
• Val av förbundets två (2) vice ordföranden
• Val av fyra (4) till åtta (8) förbundsstyrelsemedlemmar
• Val av revisor
• Behandling av på Elevriksdagen väckta ärenden

Förutom dessa kan Elevriksdagen behandla andra ärenden, propositioner och motioner i en-
lighet med föreningslagen.
 
6 Motioner till Elevriksdagen
Motion till ordinarie Elevriksdag kan framställas av en enskild person som hört till en medlem-
skår under innevarande läsår, och skall för att bli upptagen till behandling på Elevriksdagen vara 
tillställd förbundsstyrelsen senast trettio (30) dagar före Elevriksdagen.

6 § Förbundets styrelse och dess uppgifter

1 Medlemmar
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och två vice ordförande samt fyra (4) till åtta (8) 
ledamöter, av vilka samtliga bör vara personer som hör till en medlemskår under innevarande 
läsår för val till en position för första gången. Återval kan ske en gång efter avslutade studier vid 
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en medlemskår.

2 Mandattid
Styrelsens mandattid är 1.7–30.6.

3 Möten och beslutsförhet
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna däribland ordförande eller vice ord-
förande är närvarande. Styrelsen kommer överens om sin egen möteskallelsepraxis i början av 
mandatperioden.

4 Förbundsstyrelsens uppgifter
Förbundsstyrelsens uppgifter är, förutom det som dessa stadgar och föreningslagen förutsätter, 
att

• Leda, utveckla och övervaka förbundets verksamhet i enlighet med Elevriksdagens beslut 
och dessa stadgar

• Förbereda de ärenden som ska behandlas på Elevriksdagen och sammankalla till Elevriksd-
agen

• Representera förbundet
• Bereda och styra förbundets politiska verksamhet
• Besluta om ansökta medlemskap och föra medlemsförteckning
• Ansvara för skötseln av föreningens ekonomi och egendom
• Tillsätta nödvändiga arbetsgrupper, utskott och funktionärer
• Anställa och säga upp förbundets anställda
• Fastställa förbundets arbetsordning
• Fastställa förbundets ekonomistadga

7 § Förtroendevalda och anställda

Personer som hört till en medlemskår under innevarande läsår kan väljas till förtroendeuppdrag 
i förbundet. 

Förbundsordförande övervakar att förbundets verksamhet leds i enlighet med stadgarna, 
förbundets politiska linjedragningar och förbundsstyrelsens beslut. Vice ordförandena ersätter 
förbundsordförande då denne är förhindrad. Förbundsstyrelsen kan tillsätta nödvändiga arbets-
grupper, utskott och funktionärer.

Förbundet har ett kansli, vars organisation förbundsstyrelsen fattar beslut om. Styrelsen an-
ställer och avskedar förbundssekreteraren och förbundets övriga personal. Anställda kan inte 
inneha förtroendeuppdrag i förbundet. Förtroendevaldas och anställdas uppgifter fastställs i 
förbundsstyrelsens arbetsordning.

8 § Tecknandet av förbundets namn

Förbundets namn tecknas av ordföranden och förbundssekreteraren var och en ensam. Rätt att 
teckna namnet har också en person, som förbundsstyrelsen skilt beviljar en sådan personlig rätt.

9 § Räkenskaps och verksamhetsår

Förbundets verksamhetsår varar från 1.7 till 30.6. Förbundets räkenskapsår är ett kalenderår (12 
månader). Förbundets bokslut och verksamhetsberättelse bör uppgöras senast den 15 mars och 
omedelbart delges revisorn. Revisorn bör avge sin revisionsberättelse till Elevriksdagen senast 
den 31 mars.

10 § Ändring av stadgarna

Dessa stadgar kan ändras vid Elevriksdagen om tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna un-
derstöder detta. Dock ska förslaget bordläggas, ifall en sjättedel (1/6) av de avgivna rösterna så 
kräver för att på nästa Elevriksdag avgöras med samma röstmajoritet



ELEVRIKSDAGEN62 HANGÖ 2019

STADGEÄNDRING BILAGA 7

11 § Upplösning av förbundet

För beslut om upplösning av förbundet erfordras vid två på varandra följande ordinarie Elevriksd-
agen minst 4/5 majoritet av de på Elevriksdagen representerade rösterna.

Om förbundet upplöses eller upplöser sig tillfaller dess tillgångar Svenska kulturfonden såsom 
skild fond, vilken, om ett nytt förbund med samma syftemål som förbundet grundas inom 10 
år, överlåts till detta. I annat fall tillfaller fonden Svenska kulturfonden, att användas till ändamål 
som ligger förbundets strävanden nära.

I övrigt följs gällande lag och allmän föreningspraxis.


