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Namn, hemort och sprik

1S
F6reningens namn ir Grankulla Marthaf6rening rf och kallas i dessa stadgar foreningen.
Fdreningens hemort 6r Grankulla och verksamhetsomride 6r Grankulta och dess officiella sprAk dr
svenska.

Syfte och verksamhetsformer

2S
Foreningen arbetar for att alla hem och familjer skall ha kunskap och 6vriga resurser att
frdmja balans i vardagen och en hittbar utveckting, sivdt ekonomisk, ekologisk som social.

3S
F6reningen forverkligar sina syften genom att fra.imja de allmdnna forutsattningarna for och
bedriva verksamhet inom foljande omriden:
a) hushAlloch ndring
b) ekonomi och konsumtion
c) ekologi/miljdmedvetenhet
d) bam- och ungdomsverksamhet
e) sociala och kulturella angeldgenheter
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Fdreningens verksamhet forverkligas genom att fdreningen:
a) ordnar m6ten, kurser, forel€sningar, utstdllningar och exkursioner
b) grundar och stoder marthagrupper, hdr kallade marthakretsar, inom foreningens omride
c) bedriver utbildnings- och rAdgivningsverksamhet
d) bedriver M-klubbsverksamhet i samarbete med f6rbundets bam- och ungdomsorganisation och
dven i ovrigt stoder bam- och ungdomsarbete
e) samverkar med andra sammanslutningar, utbildningsanstalter och organisationer som verkar f6r
samma eller liknande syften.

Fdr finansiering av verksamheten har foreningen rdtt att f6rv6rva och besitta f6r sin
verksamhet n6dv€indig l6s och fast egendom samt bedriva fdrpldgnings- och inkvarteringsrorelse.
Fdreningen kan ta emot donationer och testamenten samt ordna lotterier och insamlingar efter
att ha erhSllit vederborligt tiltstind dedill.

4S
F6reningen €ir partipolitiskt obunden.

Medlemmar

5S
Som medlemmar i foreningen kan f6reningens styrelse anta fysiska personer som villframja
foreningens syfte.

Som foreningens hedersordfdrande och hedersmedlem kan fdreningens styrelse kalla en person som
pd ett sdrskilt ber6mvdrt sdtt har frdmjat fdreningens verksamhet.

Samtliga medlemmar har samma rdttsliga stdllning i fdreningen, med samma rdttigheter och
skyldigheter, vilka bestdms idessa stadgar och i giillande fdreningslag.

Medlemmarna tillhdr nigon av f6ljande medlemskategorier:

1) Ordinarie medlem;for dessa medlemmar 6r medlemstidningen Martha en medlemsf6rmin, som
medlemmen erhiller genom betalning av full medlemsavgift titl sin registrerade lokala
marthaforening. Seniormedlemmar. erhiller en senionabatt enligt hdstmdtets beslut vid fyllda
80 Ar och mot ansokan till sin fdrening om aft erhilla rabatten pi forbundsavgiften frSn drirpS
foljande Ar.

2) Familjemedlemmar; dessa medlemmar erhiller inte medlemstidningen Martha som medlemsformin
och de betalar nedsatt medlemsavgift till sin registrerade lokala marthaf6rening, enligt vad
nedan ndrmare f6reskrivs.
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Familjemedlemmar dr medlemmar, som till styrelsen fdr den marthafdrening som de tillhOr
skriftligen har anmilt att de 6nskar bli behandlade som familjemedlemmar till en i samma
hushtll med dem boende annan medlem i fdreningen, som har tidningen Martha som medlemsf6rm6n.

3) Ungmarthas medlemmar behandlas som familjemedlemmar och erhiller inte medlemstidningen
Martha som medlemsf6rmin samt betalar en nedsafi medlemsavgift till Ungmartha rf.

6S
Styrelsen fatrar beslut om antagning och uteslutning av medlem ur f6reningen, enligt vad som
bestdms i 14 S i f6reningslagen. Beslut om uteslutning av medlem skall fattas med minst mer dn
hdlften av de avgivna rostema.

Enligt F6reningslagen S 11 6r foreningen skyldig att fora en tidsenlig medlemsficrteckning 6ver
sina medlemmar. En medlem kan uteslutas ur foreningen pi de grunder som ndmns i 14 $ i
foreningslagen samt p6 den grunden att rnedlemmen under minst tvA 6rs tid helt har underlStit
att betala sin medlemsavgift. I beslut om uteslutande skall niimnas frin vilken tidpunkt
medlemmen mister sitt medlemskap.

Medlemmar har rdtt att uttrdda ur foreningen genom att g6ra en skriftlig anmdlan till styrelsen
eller dess ordfdrande eller genom att vid foreningens mdte anmdla detta f6r anteckning i
protokollet. En medlem anses ha uttrdtt ur f6reningen n6r ovan ndmnda skriftliga anmdlan
bevisligen har kommit till f6reningens styrelses eller dess ordforandes kfinnedom, eller ndr
anmdlan dr gjord vid fdreningens mdte.

7S
Varje medlem betalar till foreningen den medlemsavgift som bestdms pA f6reningens Srsmdte-
Medlemsavgiften inkluderar f6rbunds- och distriktsavgiften som faststdlls pi hdstmotet och kan
diirf6r variera mellan olika medlemskategorier. Som medlemsantal betraktas vid berikningen av
medlemsavgiften antalet medlemmar i marthaf6reningen vid tidpunkten f6r f6rbundets fakturering
som sker senast den sista februari.

Medlemsavgift for hedersordfdrande och hedersmedlemmar

De som av foreningens styrelse har kallats till hedersordf6rande och hedersmedlemmar i
f6reningen betalar ingen medlemsavgift till f6reningen. F6rbunds- och distriktsavgiften uppbdrs
av fdreningen f6r dessa.

8S
F6reningens f6rbindelser med Finlands svenska Marthaf6rbund rf upprdtthills dels direkt, dels
genom styrelsen for Mellersta Nylands marthadisfikt rf. Foreningen tillh6r detta distrikt och
betalar Srligen tilldistriktet rnedlemsavgift som bestSms av distriktets Srsm6te.
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es
F6reningens stadgar och dndringar i dem skall innan de registreras hos fdreningsregistret
godkdnnas av Finlands svenska Marthaf6rbunds rf:s centralstyrelse, om de awiker frin giillande
modellstadgar fdr marthafdreningama som fdrbundets m6te har godkdnt.

Fdreningens m6ten och kallelse tillforeningens m6ten

10s
F6reningen hiller irsmote senast den sista februari.
Kallelse till irsmote jdmte uppgifter om de drenden som skall behandlas vid motet utfdrdas av
styrelsen senast 2 veckor f6re m6tet antingen genom att en skriftlig kallelse tillstdlls varje
medlem per vanligt brev eller e-post eller genom tillkdnnagivande i den lokala tidningspressen
eller foreningens hemsida. Distansdeltagande i f6reningens mote air m6jligt om, och pi det s€itt
som, f6reningens styrelse innan m6tet besluter om. Om m6jligheten till distansdeltagandet och
proceduren m6ste niimnas i mdteskallelsen.

Kallelse till exfa f6reningsmdte sker pA samma sdtt som till trsmote-

11S
F6reningen hSller extra mote om styrelsen anser det n6dvdndigt eller om minst 1/10 av de
r6stberdttigade medlemmarna skriftligen hos styrelsen anhiller om att extra mdte skall hillas
fOr behandlingen av ett angivet drende.

Arsm6tet

12S
Vid irsmdtet behandlas fOljande 6renden:
1. m6tet 0ppnas
2. konstaterande av ndrvarande
3. val av m6tesordfdrande, en vice ordf6rande, sekreterare, fuA protokolljusterare och vid
behov tvA rdstrdknare
4. m6tets laglighet konstateras
5. f$redras styrelsens verksamhetsberdftelse f6r det gAngna kalenderiret
6. fdredras bokslutet f6r det gangna Aret jdmte revisoremas/verksamhetsgranskarnas utlatande
7. best6ms om faststdllande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet f6r de
rdkenskapsskYldiga
g. forr6ttas val av styrelseordforande f6r perioden fram tillf6reningens ndsta irsmdte
9. f6rrdttas val av styrelsemedlemmar och ersdttare ist5llet for dem som 5r i tur att avg6, si
att styrelsemedlemmarna och ersdttama vdljs for en tviirsperiod, som avslutas vid det Arsmdte
i foreningen som h6lls det andra kalenderiret efter valiret
10. fon€ittas val av en eller tvi revisorer jdmte revisorsersdttare ochleller en eller tvi
verksamhetsgranskare jdmte vice verksamhebgranskare att granska rdkenskaperna och avge
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revisionsberdttelse/verksamhetsgranskningsberittelse f6r det innevarande kalenderiret
11. f6ndttas val av ombud och ersdttare till distriktets mOten, ett ombud och en ersdttare f6r
varje pAb6rjat 2$tal medlemmar, enligt antalet medlemmar if6reningen vid utg6ngen av det
senaste kalenderAret. Dessa ombud skall under perioden fam till foreningens n6sta 6rsm6te
fdretrdda foreningen vid distriktets m6ten.
12.faststdl|smed|emsavgifterf6rdetinnevarandeka|enderiret
13. foredras och behandlas styrelsens forslag till verksamhetsplan for det innevarande
kalendertret
14. fOredras och behandlas styrelsens budgetf6rslag for det innevarande kalenderiret
15. behandlas drenden som styrelsen har beslutat att skall behandlas pd irsm6tet
16. behandlas €renden som enskilda medlemmar senast tre veckor f6re 6rsm6tet skriftligen hos
styrelsen har beg6* att skall behandlas pi Srsmotet.

Vid f6reningens m6te har varje ndrvarande medlem en rost Hedersmedlemmar samt hedersordfcirande
har ritt att ndrvara och yttra sig vid f6reningens medlemsmOten, men saknar rdstrdtt.

13S
Som m6tets beslut g6ller, om inte annat bestims i stadgama, den Asikt som har understotts av
mer 6n hdlften av de avgivna rdsterna. Om rdsterna faller lika avg6r m6tesordf6randens rost,
utom vid val, som avgors av lotten. Valfordttas med slutna sedlar, om inte motet enh€illigt
beslutar nSgot annat.

14S
Ndr faststdllandet av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet behandlas vid Srsmdtet, har
medlemmar som under den rdkenskapsperiod som behandlas har varit medlemmar eller ers€ttare i
styrelsen inte rdtt att delta i behandlingen av drendet eller i beslutsfattandet. Ndr revisorer
och revisorsersdttare/verksamhetsgranskare och vice verksamhetsgranskare vdljs, har de sorn ir
medlemmar eller ersittare i styrelsen under den period som revisorernas/verksamhetsgranskamas
uppdrag gdller inte rdtt aft delta i behandlingen av drendet eller i beslutsfattandet

F6reningens styrelse

15S
Fdreningens angeldgenheter skdts av en styrelse, som bestir av en f6r ett 6r vald ordf6rande,
som vSljs av foreningens irsmote, jdmte $7 dvriga ordinarie medlemmar och 3 ersdttare, som
vdljs av Srsmotet f0r en tuASrsperiod, som avslutas vid det 6rsm6te i fOreningen som h6lls det
andra kalenderAret efter valSret, dock sA, att en person i en foljd kan vdljas till antingen
ordforande, medlem eller ersdttare sA att ndmnda uppdrag i en f6ljd kommer att omfatta hdgst 12
6r.
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Av medlemmama avg6r irligen hdlften av medlemmama och ersdttarna. Vid det forsta Arsmotet
avgdr lotten vilka som skall avg6.

Styrelsen utser inom sig fOrsta och andra vice ordfdrande samt inom eller utom sig sekreterare
och kassdr. Styrelsens medlemmar och ersdttare skall vara medlemmar av f6reningen.

16S
Styrelsen sammantr€ider si ofta den anser det behOvligt. Protokollet kan justeras antingen vid
styrelsesammantrddet eller vid styrelsens ndsta sammantride. Styrelsen €r beslutf6r om minst
hilften av styrelsemedlemmama dr nirvarande.

Som sammantrddets beslut giller, om inte annat bestims i stadgama, den Asikt som har
understotts av mer dn hdlften av de avgivna rosterna. Om rosterna faller lika avg6r
m6tesordf6randens r6st, utom vid val, som avgdrs av lotten. Valfrindttas med slutna sedlar, om
inte styrelsen enhdlligt beslutar n6got annat.

Fdreningens styrelse kan besluta att kalla hedersmedlemmar och hedersordf6rande till styrelsens
mdten, med ndrvaro- och yttranderdtt.

17S
Styrelsen skoter foreningens angeldgenheter i enlighet med stadgarna och irsm6tets beslut,
organiserar arbetet samt sk6ter fOreningens ekonomi. Styrelsens ansvar omfattar dess
mandatperiod.

18S
Styrelsen bdr till distriktet Arligen sdnda en redogorelse fdr foreningens verksamhet, inom den
tid och enligt den modell som distriktsstyrelsen har bestimt. Ur redogOrelsen b6r famgA det
totala antalet medlemmar per den 31.12 foregiende 6r.

Rdtt att teckna foreningens namn

1es
Foreningens namn tecknas av styrelsens ordforande, forsta eller andra vice ordforande,
sekreterare eller kass6r. alltid tvi tillsammans.

Rdkenskapsperiod och revisiorVverksamhetsgranskning
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21  S
Fdreningens rdkenskapsperiod ir ett kalenderir. Bokslut med nodvdndiga handlingar skall av
styrelsen med styrelsens underskrifter overlSmnas till revisorernafuerksamhetsgranskarna senast
en minad fore irsmdtet. Revisoremalverksamhetsgranskarna skatl ge sitt skriftliga utlAtande
till styrelsen senast tvA veckor f6re Arsm6tet.

Andring av stadgama och upplOsning av fdreningen

225
Beslut om dndring av dessa stadgar bdr fattas vid fdreningens Arsmote med minst tre fdrdedelar
{314) av de avgivna rostema.

Beslut om uppldsning av f6reningen bdr fattas vid tui pi varandra fOljande f6reningsmo'ten, som
skall hillas med minst en minads mellanrum och av vilka det ena skallvara trsmotet. F0rslaget
om uppl6sning av f6reningen skall vid vartdera motet omfattas av minst tre f,drdedelar {314) av
de avgivna rosterna.

Om dndring av stadgama eller uppldsning av fdreningen kommer att behandlas vid ett m6te, skall
detta ndmnas i m6teskallelsen.

Om f6reningen uppldses, skall dess styrelse, sedan beslutet om upplOsning har vunnit laga
kraft, anmdla detta till Meltersta Nylands marthadistrikt rf. Foreningens iterstiende
tillgingar skall, sedan samtliga eventuella skulder och andra fdrbindelser har reglerats,
6verldmnas till Mellersta Nylands marthadistrikt rf, f6r att anvdndas i enlighet med
f6reningens syften, eller anvdndas f6r att fr6mja dessa, enligt vad foreningens sista m6te har
beslutat. Sedan detta skett, skall styrelsen vidta atg€irder f6r avregistrering av foreningen ur
fdreningsregistret.

S 23 Erhellna medlemsrdttigheter bevaras.
($ 23 on6dig di det gdller ny marthafdrening)

Uppgiftema har skrivits ut maskinellt fr6n fOreningsregistrets datasystem'
Ett dokument som har skrivits ut pi Patent- och registerstyrelsens papper frr
ett originaldokument dven utan underskrift.
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