
    Godkänt av FSO:s höstmöte 9.11.2019 

 

Stadgar för Finlands Svenska Orienteringsförbund 

 

 

§1 

Förbundets namn är Finlands Svenska Orienteringsförbund och dess hemort är Helsingfors stad. I 

dessa stadgar används för förbundet förkortningen FSO eller förbund. 

FSO består av till detsamma anslutna och i föreningsregistret införda idrottsföreningar eller andra 

organisationer, vilka utövar orientering, har stadgar på svenska, och vilka i vederbörlig ordning 

upptagits till medlemmar i förbundet.  

 

§2 

FSO:s uppgift är att 

- administrera, leda och utveckla orienteringsverksamheten i Svenskfinland, 

- koncentrera sina resurser på att ge de till förbundet anslutna föreningarnas alla medlemmar 

möjlighet till träning och utbildning, 

- koordinera sin verksamhet med och ge stöd åt verksamhetsområden och föreningar, 

- tillsammans med andra organisationer samordna aktiviteter och åtgärder för att sprida kännedom 

och kunnande om orientering, 

- understryka och kräva att idrotten utövas i enlighet med gällande tävlingsregler och på etiskt och 

moraliskt godtagbara, hållbara samt jämlika grunder. 

Förbundet kan ta emot donationer och testamenten samt äga för verksamheten lämpliga fastigheter och 

värdepapper. 

 

§3 

För underlättandet av FSO:s verksamhet indelas detsamma i verksamhetsområden, vilkas gränser 

fastställs av förbundsmöte i enlighet med medlemsföreningarnas hemort. Verksamhetsområden är 

Nyland, Åboland, Österbotten och Åland. 

 

§4 

Förbundets språk är svenska. 

 

§5 

Ansökan om medlemskap i FSO skall göras skriftligen. 

För att bibehålla sitt medlemskap i FSO skall föreningen årligen inbetala årsavgift och insända 

föreskrivna rapporter. 

För att vara röstberättigad skall föreningen ha fullgjort sina skyldigheter gentemot FSO. 

 

§6 

Enskild person, som önskar understödja förbundets verksamhet, kan ansöka om medlemskap hos 

förbundsstyrelsen.  Med styrelsebeslut kan personen upptas i förbundet som understödande medlem. 

Understödande medlemmar är antingen ständiga eller årligen betalande. De förra erlägger en 

medlemsavgift en gång för alltid och de senare den årsavgift, som fastställts för ifrågavarande år. 

Personer, som genom sin verksamhet på ett speciellt sätt främjat förverkligandet av FSO:s syftemål, 

kan, efter på förbundsmöte fattat beslut, upptas som hedersmedlemmar. 

 

§7 

FSO har årligen två ordinarie förbundsmöten, ett vårmöte i mars eller april och ett höstmöte i oktober 

eller november. Närmre tid och plats fastställes av FSO:s förbundsstyrelse. 

Vid förbundsmöte har varje till FSO hörande förening en (1) röst. Föreningen har rätt att låta sig 

representeras av flera därtill befullmäktigade ombud, men vid omröstning får endast det av ombuden 

utöva föreningens rösträtt, som föreningen därtill speciellt befullmäktigat. Ombud får representera 

endast en (1) förening. Förbundsmöte är beslutfört med det antal röstberättigade ombud vilka infunnit 

sig på mötet. Ombud kan delta i förbundsmötet samt rösta genom datakommunikation eller med något 



annat tekniskt hjälpmedel under pågående möte. Understödande medlemmar och hedersmedlemmar 

har ej rösträtt vid förbundsmöte. Kallelse till förbundsmöte skall kungöras på förbundets webbplats 

eller, ifall sådan ej finnes, i någon allmänt spridd tidning senast fyra (4) veckor före mötet.  

Föredragningslistan skall tillställas varje röstberättigad förening senast två (2) veckor före mötet med 

iakttagande av bestämmelserna i föreningslagen. 

Alla frågor avgörs med enkel röstmajoritet, såvida ej annat angives i dessa stadgar. Vid lika röstetal 

avgör lottning. 

Alla val sker öppet såvida ej sluten omröstning begäres av något ombud. 

 

§8 

Förbundsstyrelsen äger rätt att utlysa ett extra förbundsmöte under följande förutsättningar: 

a) då omständigheterna så erfordrar 

b) eller då minst fem (5) medlemsföreningar skriftligt yrkat på detta 

c) eller då en tiondel av de röstberättigade medlemmarna skriftligt yrkat på detta. 

Vid extra förbundsmöte skall endast i kallelsen nämnda ärenden behandlas. Skriftlig kallelse till sådant 

möte jämte föredragningslista tillställes medlemmarna senast två (2) veckor före mötet. Vid mötet 

tillämpas i § 7 nämnda stadgande angående representationsrätt och röstning. 

 

§9 

FSO:s förbundsstyrelse består av en för två år vald ordförande och en för två år vald vice ordförande 

samt av sex (6) för två år valda styrelsemedlemmar, av vilka tre (3) årligen avgår. För varje 

styrelsemedlem väljs en personlig suppleant. 

 

Höstmötet kan årligen välja en valberedningsnämnd bestående av representanter från olika  

verksamhetsområden, alternativt delegera denna uppgift till förbundsstyrelsen. Nämndens uppgift är 

att till följande höstmöte föreslå ordföranden och styrelsemedlemmar samt deras personliga 

suppleanter. Nämndens förslag är inte bindande. 

Till hedersordförande kan förbundsmöte på förbundsstyrelsens enhälliga förslag kalla sådan person 

som varit förbundsordförande för FSO och som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt gagnat förbundet 

eller främjat dess syftemål. Hedersordförande äger ej rösträtt vid förbunds- eller styrelsemöte. 

 

§10 

Förbundsstyrelsens verksamhetstid samt räkenskaps- och verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari – 

31 december.  

§11 

Förbundsstyrelsens medlemmar är gemensamt ansvariga för förvaltningen av förbundet. 

 

§12 

Förbundets namn tecknas av ordföranden tillsammans med vice ordföranden, alternativt ordföranden 

eller vice ordföranden tillsammans med sådan funktionär som styrelsen beviljat teckningsrätt. 

 

§13 

Vid förbundets vårmöte behandlas följande ärenden: 

1) Val av ordförande och sekreterare för mötet, 

2) Fastställande av föredragningslistan, 

3) Val av två (2) protokolljusterare, 

4) Föredragning av årsberättelsen, 

5) Fastställande av bokslutet och revisionsberättelsen, 

6) Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen, 

7) Behandling av övriga av förbundsstyrelsen till vårmötet hänskjutna ärenden, 

8) Behandling av frågor, som från medlemsförening minst tre (3) veckor före mötet skriftligen 

anmälts för förbundet. 

 

 

 



§14 

Vid förbundets höstmöte behandlas följande ärenden: 

1) Val av ordförande och sekreterare för mötet, 

2) Fastställande av föredragningslistan, 

3) Val av två (2) protokolljusterare, 

4) Verksamhetsplanen och budgeten för följande kalenderår, 

5) Val av ordförande för två (2) år vartannat år, 

6) Val av vice ordförande för två (2) år vartannat år, 

7) Val av tre (3) styrelsemedlemmar för två (2) år, 

8) Val av personliga suppleanter för två (2) år för de i föregående punkt valda styrelsemedlemmarna, 

9) Val av valberedningsnämnd om mötet så besluter, bestående av representanter från olika 

verksamhetsområden, 

10) Val av en revisor eller ett revisionssamfund (1) och en suppleant (1) till denna eller detta, 

11) Fastställande av föreningarnas medlemsavgift för följande kalenderår, 

12) Fastställande av understödande medlemmars medlems- och årsavgift för följande kalenderår, 

13) Behandling av övriga av förbundsstyrelsen till höstmötet hänskjutna ärenden, 

14) Behandling av frågor, som från medlemsförening minst tre (3) veckor före mötet skriftligen 

anmälts för förbundet. 

 

§15 

Förbundsstyrelsen sammanträder på ordförandens, eller vid förfall för hen på vice ordförandens 

kallelse, eller efter framställan därom av minst tre (3) styrelsemedlemmar. Kallelse jämte 

föredragningslista bör delges styrelsemedlemmarna senast fem (5) dagar före sammanträdet. 

Styrelsemedlem bör omedelbart anmäla eventuellt förhinder och vidtala sin suppleant. Styrelsemedlem 

kan delta i styrelsemötet samt rösta genom datakommunikation eller med något annat tekniskt 

hjälpmedel under pågående möte. Styrelsemöten kan hållas via e-post. 

 

§16 

Förbundsstyrelsen är beslutför, då minst fem (5) styrelsemedlemmar är närvarande, bland dem 

ordföranden eller vice ordföranden. 

För styrelsebeslut gäller vid lika röstetal den åsikt mötesordförande biträder utom vid val och vid 

sluten omröstning, då lotten avgör. 

 

§17 

Förbundsstyrelsen utser inom sig eller kallar övriga nödvändiga funktionärer. 

 

§18 

Förbundsstyrelsen åligger bl. a. att 

1) fortlöpande definiera verksamhetens målsättning samt planera och verka för dess uppnående, 

2) utse arbets- och andra erforderliga utskott och anställa tjänstemän samt fastställa reglemente för 

dem, 

3) godkänna föreningar och personer som medlemmar i förbundet, 

4) verka för orienteringsidrottens utveckling och tillvarata förbundets intressen samt uppgöra avtal 

mellan förbundet och andra organisationer, 

5) utlysa och förbereda förbundsmöten, 

6) fastställa direktiv för förbundsmästerskapstävlingar samt märkes- och andra regler, 

7) bevilja och utlysa förbundets mästerskapstävlingar, 

8) vidta åtgärder mot dem, som bryter mot dessa stadgar eller förbundets direktiv och bestämmelser. 

 

§19 

Då styrelsemedlem är medlem i förening, som är part i mål, där styrelsen skall döma, äger denna 

medlem ej rätt att delta i avgörandet av detta mål. Part i mål där styrelsen skall döma äger rätt att, då 

målet förekommer till behandling, själv eller genom befullmäktigat ombud närvara, dock ej vid 

beslutets fattande. 

 



 

§20 

Förening eller enskild person, som brutit mot dessa stadgar eller utfärdade bestämmelser och direktiv, 

kan bestraffas genom varning, fråndömas tävlingsrätt i förbundets tävlingar för en bestämd tid eller för 

alltid, eller avskiljas från förbundet, utan att dock befrias från sina skyldigheter angivna i förbundets 

stadgar eller utfärdade bestämmelser och direktiv. 

 

§21 

Önskar förening eller understödande medlem utträda ur förbundet, bör anmälan därom ske skriftligen 

hos styrelsen, eller dess ordförande eller anmäla om utträde till förbundsmötets protokoll, varvid 

utträdet sker för föreningens del vid utgången av tävlingssäsongen, senast efter ett år efter skedd 

anmälan och för understödande medlems del två månader efter skedd anmälan. 

 

§22 

Beslut om ändringar av dessa stadgar kan fattas endast på förbundsmöte och med två tredjedelars (2/3) 

majoritet av antalet avgivna röster. 

 

§23 

Förbundet kan upplösas genom beslut av två (2) minst med en månads mellanrum, på varandra 

följande förbundsmöten, varvid för beslutets giltighet erfordras minst två tredjedelars (2/3) majoritet 

av antalet avgivna röster. 

Efter sålunda beslutad upplösning skall förbundets tillgångar och handlingar överlämnas till Finlands 

Svenska Idrott r.f. eller, om detta upphört, till någon fond verksam för friluftsliv. 


