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Finlands studerandekårers förbund
– SAMOKs Stadgar

KAPITEL I
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 §

Föreningens namn är Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry på finska, och Finlands

studerandekårers förbund – SAMOK rf på svenska. Föreningens hemkommun är Helsingfors. I dessa

regler kallas föreningen för Förbundet.

2 §

Förbundets syfte är att fungera som yrkeshögskolestuderandenas riksomfattande

intresseorganisation samt centralorganisation för studerandekårer som utgörs av

yrkeshögskolestuderande och att främja och övervaka yrkeshögskolestuderandenas allmänna och

gemensamma intressen och rättigheter särskilt i utbildnings- och socialpolitiska frågor. För att

uppfylla sitt syfte ordnar Förbundet möten, seminarier, och utbildnings- och diskussionstillfällen

samt utövar informations-, publikations- och förlagsverksamhet.

3 §

Beslut om att godkänna medlemmar till Förbundet fattas av styrelsen. Som ordinarie medlem kan

styrelsen anta en studerandekår enligt yrkeshögskolelagen eller ett annat motsvarande samfund

med rättsförmåga som fungerar som registrerad förening eller som följer en grundstadga som en

offentlig myndighet på något annat sätt bekräftat i samband med en läroanstalt som erbjuder

yrkeshögskoleutbildning, men som inte fungerar under yrkeshögskolelagen. I dessa regler kallas

ordinarie medlemmar som antagits till Förbundet för medlemsorganisationer.

Som Förbundets hedersmedlem kan förbundsmötet utnämna en person eller ett samfund med

rättsförmåga som med sin verksamhet eller en särskilt betydande gärning avsevärt främjat de

finländska yrkeshögskolestuderandenas och Förbundets strävanden eller ställning. För att

godkännas som hedersmedlem bör personen eller samfundet få minst tre fjärdedelar (¾) av rösterna

vid förbundsmötet. Hedersmedlemmarna befrias från medlemsavgiften. Hedersmedlemmar har rätt

att närvara och tala vid förbundsmötet, men de har ingen rösträtt.

4 §

Förbundets språk är finska och svenska. Mötes-, protokoll- och regelspråket är finska, men i

protokollet kan även svenska utlåtanden införas.

KAPITEL II
BESLUTANDERÄTT
5 §
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Förbundets beslut fattas av förbundsmötet.

Medlemsorganisationerna kan enhälligt besluta om ärenden som tillhör förbundsmötet utan att ett

möte hålls. Beslutet ska vara skriftligt, det ska dateras, och varje medlemsorganisation ska

underteckna det. För övrigt tillämpas det som föreskrivs om förbundsmötets protokoll även på

skriftliga beslut.

I övriga ärenden än de som avses i 23 § 1 mom. i föreningslagen kan medlemsorganisationerna

använda sin beslutanderätt utan förbundsmöte vid separata omröstningstillfällen antingen per post

eller via dataförbindelse eller något annat tekniskt hjälpmedel. I dessa regler kallas beslut som fattas

genom separata omröstningstillfällen för medlemsomröstning. Närmare bestämmelser om

medlemsomröstning ingår i omröstnings- och valordningen som godkänts av förbundsmötet.

5 a §

Medlemsorganisationernas röstantal vid förbundsmötet fastställs enligt följande: en (1) röst för

medlemsföreningens varje påbörjat femhundratal (500) betalda personmedlemmar. Förutsättningen

för att använda rösträtten är att den förfallna medlemsavgiften har betalats.

En delegat från en medlemsorganisation kan använda mellan en (1) och fyra (4) röster vid

förbundsmötet i enlighet med en fullmakt som givits av medlemsorganisationen med hänsyn till

medlemsorganisationens totala röstantal. Varje delegat ska ha en fullmakt som är personlig för

delegaten och där det framgår röstantal och suppleant. En delegat som anmälts till förbundet enligt

reglerna kan anmäla sig under hela förbundsmötet.

Styrelsen kan besluta för ett specifikt förbundsmöte att en delegat som en medlemsorganisation

befullmäktigat enligt dessa regler också kan delta i förbundsmötet med hjälp av dataförbindelse eller

något annat tekniskt hjälpmedel. I dessa regler kallas deltagande med hjälp av dataförbindelse eller

något annat tekniskt hjälpmedel för deltagande på distans. När beslut fattas vid förbundsmöten som

tillåter deltagande på distans tillämpas förutom dessa regler även den omröstnings- och valordning

som förbundsmötet godkänt.

6 §

Förbundsmöten är det ordinarie förbundsmötet och det extra förbundsmötet. Förbundsmötet

sammankallas av Förbundets styrelse. Till möteskallelsen ska de handlingar som behövs för att

behandla förbundsmötets ärenden bifogas. Minst tio (10) dagar före mötet ska

medlemsorganisationerna på det sätt som fastställs av Förbundets styrelse i möteskallelsen meddela

styrelsen namnen på delegaterna och suppleanterna organisationen valt till förbundsmötet samt

deras röstantal.

7 §

Det ordinarie förbundsmötet hålls varje år i oktober eller november. Mötet hålls på den plats som

Förbundets styrelse utser och vid en tidpunkt som styrelsen anser vara lämplig.
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En skriftlig möteskallelse till det ordinarie förbundsmötet måste skickas till medlemmarna senast

tjugoen (21) dagar före mötet. Förhandsanmälan om det ordinarie förbundsmötets tidpunkt ska

skickas till medlemsorganisationerna senast före slutet av augusti.

Styrelsen sammankallar ett extra förbundsmöte för att behandla ett ärende som styrelsen anger eller

när minst 1/10 av Förbundets röstberättigade medlemsorganisationer eller minst tre (3)

röstberättigade medlemsorganisationer kräver detta. Styrelsen ska också sammankalla ett extra

förbundsmöte om en röstberättigad medlemsorganisation eller -organisationer vars sammanlagda

medlemsantal är mer än en tiondel (1/10) av Förbundets personmedlemmar kräver detta.

Motiverade krav ska överlämnas till styrelsen skriftligen. En skriftlig möteskallelse till ett extra

förbundsmöte ska skickas till medlemmarna senast fjorton (14) dagar från att Förbundets styrelse

mottagit kravet. Mötet ska hållas senaste en (1) månad efter att möteskallelsen skickats ut.

Förbundsmötet kan besluta att ett extra förbundsmöte ska hållas för att behandla ett ärende som

mötet anger vid en tidpunkt som mötet beslutat, och i detta fall ska en skriftlig möteskallelse skickas

till medlemmarna senast tjugoen (21) dagar före mötet. När styrelsen sammankallar ett extra

förbundsmöte är tiden och sättet för att skicka ut möteskallelsen samma som ovan.

8 §

Förbundets ordförande, eller förbundets vice ordförande eller någon annan person som utses av

styrelsen om ordföranden är förhindrad, öppnar förbundsmötet och för ordet tills ordförande valts

för mötet.

9 §

Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat fastställs i dessa regler. När man väljer Förbundets

ordförande eller en vice ordförande måste kandidaten få en absolut majoritet av de givna rösterna.

Om ingen får den majoritet som krävs förrättas en andra omröstning mellan de två kandidaterna som

fått flest röster. Den kandidat som får fler röster i den andra omröstningen anses ha blivit vald. Om

rösterna i den andra omröstningen fördelas jämnt är det lotten som avgör.

I personval används för övrigt ett proportionellt valsätt enligt 29 § 3 mom. 3 punkten i

föreningslagen om det finns fler kandidater än antalet personer som ska väljas. Om rösterna fördelas

jämnt i personval är det lotten som avgör. När två vice ordförande väljs avgör röstetalet deras

substitutionsordning. Om rösterna fördelas jämnt är det lotten som avgör.

Omröstningen ska förrättas som sluten omröstning om minst en tiondel (1/10) av förbundets

röstberättigade förbundsmötesdelegater ber om det. Personval förrättas alltid som sluten

omröstning.

10 §

Förbundsmötet fastställer riktlinjerna för Förbundets verksamhet och verksamhetens ekonomiska

ramar samt fattar beslut om ändringar i Förbundets regler och reglemente, om att avveckla

förbundet samt om övriga ärenden som fastställts för förbundsmötet. Det ordinarie förbundsmötet

har i uppgift att:

Lapinrinne 2 | 00180 HELSINKI

www.samok.fi | Y-tunnus: 1056678-8



4 (6)

1. godkänna Förbundets verksamhetsberättelse för föregående kalenderår.

2. höra Förbundets styrelses redogörelse för sin verksamhet sedan föregående förbundsmöte.

3. behandla kontona samt revisions- och verksamhetsberättelserna, besluta om fastställande av

bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till de redovisningsskyldiga.

4. besluta om storleken på följande års medlemsavgift, betalningstidtabellen samt medlemsavgiftens

dröjsmålsränta.

5. besluta om storleken på följande års ordförandes, vice ordförandes och styrelsemedlemmars

arvoden.

6. bekräfta Förbundets verksamhetsplan och budget för följande kalenderår,

7. välja en (1) ojävig revisor och en (1) ojävig verksamhetsgranskare jämte personliga suppleanter för

följande kalenderår.

8. välja Förbundets ordförande, vice ordförande och övriga styrelsemedlemmar för följande

kalenderår.

9. besluta om övriga ärenden som Förbundets styrelse och medlemsorganisationer framlägger.

Medlemsorganisationerna kan få med sina ärenden på föredragningslistan genom att skicka dem till

Förbundets kansli före slutet av september. Ärenden som inte nämnts i kallelsen bör ändå efter

diskussion flyttas till följande möte om inte mötet anser att ärendet är brådskande med två

tredjedelars (2/3) majoritet, ändå med hänsyn till bestämmelserna i 24 § i föreningslagen.

11 §

Ett beslutsprotokoll förs under förbundsmötet och undertecknas av mötets ordförande, sekreterare

och protokolljusterare. En kopia av beslutsprotokollet måste skickas till medlemmarna för påseende.

Förbundsmötet kan spelas in och inspelningen arkiveras.

12 §

Under förbundsmötet och i förbundsmötets arbetsgrupper har Förbundets ordförande och

styrelsens övriga medlemmar samt Förbundets tjänstemän närvaro- och yttranderätt.

Förbundsmötet kan bevilja övriga personer närvaro- och yttranderätt.

KAPITEL III
FÖRBUNDETS STYRELSE
13 §

Förbundets styrelse består av ordföranden, 1–2 vice ordförande samt minst två (2) och högst sju (7)

övriga medlemmar. Förbundets styrelseordförande kallas Förbundets ordförande och Förbundets

styrelses vice ordförande kallas Förbundets vice ordförande.

14 §

Styrelsens mandatperiod börjar den 1 januari och upphör den 31 december samma år.

15 §

Förbundets styrelse sammankallas av ordföranden, eller av vice ordföranden om ordföranden är

förhindrad. Styrelsen beslutar om hur möten och möteskallelser ska genomföras i början av sin

mandatperiod.
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Förbundets styrelsemöte är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av

styrelsens medlemmar är närvarande. Ordföranden, eller vice ordföranden när ordföranden är

förhindrad, ska sammankalla mötet när minst två (2) styrelsemedlemmar skriftligen kräver detta för

att behandla ett ärende de framlägger. Då ska ett möte ordnas senast inom två (2) veckor från att

kravet anländer. Bestämmelser om ett konstituerande möte ingår i instruktionen och

förvaltningsstadgan.

16 §

Bestämmelser om Förbundets styrelses arbete ingår i Förbundets instruktion och

förvaltningsstadga. Beslut om ändringar i dessa fattas av förbundsmötet.

17 §

Förbundets ordförande, vice ordförande och övriga styrelsemedlemmar får ett arvode och en

ersättning för sitt arbete vars storlek fastställs av förbundsmötet.

KAPITEL IV
ARBETSGRUPPER OCH KOMMITTÉER
18 §

Förbundet kan ha arbetsgrupper och kommittéer som fastställts av förbundsmötet eller utnämnts

separat av styrelsen. Arbetsgrupperna och kommittéerna är organ som är underordnade Förbundets

styrelse eller förbundsmötet och som bereder ärenden i enlighet med förbundsmötets riktlinjer.

KAPITEL V
TJÄNSTEMÄN
19 §

Tjänstemännen väljs av förbundets styrelse. Närmare bestämmelser om tjänstemännen, valet av

tjänstemän samt deras uppgifter och ställning ingår i Förbundets instruktion och förvaltningsstadga.

Beslut om ändringar i dessa fattas av förbundsmötet.

KAPITEL VI
EKONOMI
20 §

Förbundets verksamhet finansieras med medlemsavgifter samt med eventuella donationer och

understöd. Förbundet har rätt att ta emot testamenten och donationer, äga nödvändig lös och fast

egendom och med vederbörande tillstånd samla in medel för att stödja sin verksamhet.

21 §

Medlemsorganisationerna betalar den årliga medlemsavgift som förbundsmötet fastställer på basis

av sitt medlemsantal inom den tidtabell som förbundsmötet beslutar. Medlemsavgiften betalas till

Förbundet enligt antalet personmedlemmar som studerar vid medlemsorganisationens

yrkeshögskola.

22 §
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Förbundets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Förbundet har en instruktion och en

förvaltningsstadga där skyldigheterna och uppgifterna för de organ och personer som har hand om

ekonomin fastställs noggrannare och där övriga nödvändiga anvisningar beträffande skötseln av

Förbundets ekonomi och egendom ges.

KAPITEL VII
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
23 §

Förbundets namn tecknas av två firmatecknare tillsammans. Firmatecknarna är Förbundets

ordförande, vice ordförande och personer som har en personlig rätt till detta som getts separat av

styrelsen.

24 §

En medlem som vill träda ut ur Förbundet ska anmäla detta skriftligen till Förbundets styrelse eller

ordförande eller meddela om utträdet under förbundsmötet så att det antecknas i protokollet. Om

anmälan görs före följande kalenderårs budget har bekräftats är medlemmen fri från sitt

medlemskap från början av följande kalenderår. Om anmälan görs senare är medlemmen fri ett år

efter anmälan om utträde och skyldig att betala medlemsavgiften i enlighet med budgeten för tiden i

fråga. En medlem kan uteslutas på det sätt som fastställs i 14 § och 15 § i föreningslagen

(26.5.1989/503). Uteslutandet träder i kraft omedelbart.

25 §

Förslag om att ändra dessa regler eller avveckla Förbundet har antagits om det stöds av minst två

tredjedelar (2/3) av de givna rösterna vid två (2) på varandra följande förbundsmöten som hålls med

minst tjugoen (21) dagars mellanrum. Om Förbundet avvecklas ska dess medel användas till

verksamhet i enlighet med Förbundets syfte om den som överlåtit medlen inte fastställt något annat.

Beslutet om hur medlen ska användas fattas av det senare av förbundsmöten som fattar beslutet om

att avveckla Förbundet.

26 §

Förvärvade medlemsförmåner bevaras.

27 §

Dessa regler träder i kraft omedelbart efter att de antecknats i föreningsregistret.
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