SUOMEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUJEN LIITTO RY,
i svensk översättning
Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland rf

STADGAR
NAMN OCH HEMORT
§1

Förbundets namn är Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry,
i svensk översättning
Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland rf.
Förbundets hemort är Helsingfors.

SYFTE OCH VERKSAMHETENS ART
Förbundet för konstskolor för barn och unga är ett allmännyttigt samfund.
§2

§3

Förbundets syfte är att
1.

bevaka för barn och unga avsedda konstskolors intressen i Finland samt
intressena gällande den grundläggande konstundervisningen i visuell
framställning

2.

främja sina medlemssammanslutningars konstpedagogiska nivå

3.

göra verksamheten och målen vid konstskolor för barn och unga samt den
grundläggande konstundervisningen vid dessa kända

4.

utveckla samarbetet med inhemska och utländska institutioner inom verksamhetsområdet.

Förbundet förverkligar sitt syfte genom att
1.

ta initiativ för att främja verksamheten vid konstskolor för barn och unga och
den grundläggande konstundervisningen i visuell framställning, avge utlåtanden i, och ta ställning till frågor som gäller verksamhetsområdet

2.

vid behov ge anvisningar och rekommendationer gällande lärarnas behörighet, utvärdering av undervisningen samt ekonomiska frågor

3.

utan att eftersträva vinst förmedla undervisnings- och verksamhetsmaterial
till sina medlemssammanslutningar samt anordna utbildning

4.

publicera material gällande konstskolor och konstundervisning i visuell framställning

5.

samarbeta med internationella organisationer inom samma verksamhetsområde, ansluta sig till sådana samt följa den internationella utvecklingen.

FÖRBUNDETS MEDEL
§4

För att stödja sin verksamhet kan förbundet
anskaffa fast och lös egendom som behövs i verksamheten, ta emot donationer
och testamenten samt med vederbörligt tillstånd verkställa insamlingar och lotterier.

MEDLEMSKAP
§5

Medlemskap i förbundet kan sökas av en sammanslutning med rättskapacitet och
som driver en konstskola för barn och unga eller en sammanslutning med rättskapacitet och som ansvarar för någon visuell konstfostran för barn och unga samt
uppfyller följande krav:
1. Läroplanen grundar sig på grunderna för utbildningsstyrelses läroplaner för
den grundläggande konstundervisningen och är godkänd i kommunens vederbörande organ eller så kan läroplanen godkännas av övriga skäl.
2. Lärarkåren är kompetent
3. Skolans ekonomi är skött på ett sakligt sätt
Om medlemskap beslutar förbundets styrelse.

§6

Förbundet uppbär medlemsavgifter av sina medlemssammanslutningar. Avgifternas
storlek och avgiftsgrunderna bestäms vid förbundets höstmöte.

§7

Styrelsen för förbundet kan utesluta en medlemssammanslutning som upprätthåller
en konstskola för barn och unga eller en medlemssammanslutning som ansvarar
för visuell fostran, om denna inte längre uppfyller villkoren enligt § 5 eller om dessa
under två år efter varandra lämnat sin medlemsavgift obetald.

§8

Utträde ur förbundet sker genom skriftlig anmälan till förbundets styrelse eller till
dess ordförande. Medlem kan också utträda ur förbundet genom anmälan om detta
för anteckning i mötesprotokollet på förbundets möte. Uppsägningstiden är 12 månader under vilken tid medlemmen är skyldig att till förbundet betala den medlemsavgift som förbundet fastslagit på sitt höstmöte.
Hedersmedlem

§ 9 Förbundets styrelse kan utse en synnerligen meriterad person till hedersmedlem.
Hedersmedlemmen betalar ingen medlemsavgift och har inte rösträtt vid förbundets
möten.
STYRELSEN
§ 10 Till medlemmar i förbundets styrelse kan väljas person som är direktions- eller
styrelsemedlem i en medlemssammanslutning, rektorer, biträdande rektorer eller
andra för verksamheten ansvariga personer.

§ 11 Förbundets angelägenheter sköts av en styrelse, som väljs av höstmötet. Styrelsen
består av en ordförande som väljs för två år åt gången och sex andra ordinarie
medlemmar, samt deras personliga suppleanter.
Styrelsemedlemmarna väljs för två år åt gången. Hälften av dem är årligen i tur att
avgå, första gången enligt lott och sedan enligt tur. Då styrelsen väljs, bör regionala
synpunkter i mån av möjlighet tas i beaktande.
Förbundets styrelse väljer vice ordförande inom sig.
Som styrelsens sekreterare fungerar förbundets verksamhetsledare.
STYRELSENS UPPGIFTER
§ 12

Styrelsen
– representerar förbundet
– bereder och föredrar de ärenden som behandlas vid förbundets möten samt
verkställer de beslut som fattats vid mötena
– förvaltar förbundets tillgångar och egendom
– anställer och avskedar förbundets funktionärer samt fastställer deras löner och
övriga anställningsvillkor.

§ 13 Förbundets namn tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande, var för
sig. Styrelsen kan genom beslut förordna en tjänsteman vid förbundet att ensam
teckna förbundets namn.
§ 14 Skriftlig kallelse till styrelsemöten skall skickas till styrelsemedlemmarna 7 dygn före
mötet. Styrelsen sammankallas av ordföranden eller, om han är förhindrad, av vice
ordföranden.
§ 15 Styrelsen är beslutför, då ordföranden eller vice ordföranden och tre andra
styrelsemedlemmar är närvarande. Om både ordförande och vice ordförande är
förhindrade, är mötet beslutfört genom att fyra andra styrelsemedlemmar är närvarande. Då en ordinarie styrelsemedlem är förhindrad, kan hans personliga suppleant träda in som ersättare.
§ 16 Förbundets verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet och
övriga handlingar som hänför sig till förvaltningen skall lämnas till revisorn senast
den 15.3 och denna skall lämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast två
veckor före årsmötet.
FÖRBUNDETS MÖTEN
§ 17 Förbundets höstmöte hålls årligen före slutet av november på en dag som styrelsen
bestämmer.
Höstmötet
– fastställer verksamhetsplanen och budgeten för följande år
– besluter om medlemsavgiftens storlek och avgiftsgrunderna
– väljer styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå samt deras
suppleanter

– väljer vartannat år styrelsens ordförande, som benämns föreningens ordförande.
§ 18 Förbundets årsmöte hålls årligen före den 15 maj på en dag som styrelsen
bestämmer.
Årsmötet
– föredrar styrelsens årsberättelse och bokslut för föregående år samt revisorernas utlåtande
– besluter om fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen
– väljer en revisor och en revisorssuppleant
– behandlar övriga ärenden som överförts för behandling vid årsmötet.
§ 19 Extraordinarie förbundsmöte hålls, om styrelsen anser detta nödvändigt, eller om
minst tre medlemssammanslutningar eller om minst 1/10 av förbundets totala antal
medlemmar skriftligen anhåller om detta av styrelsen och samtidigt meddelar de
ärenden som skall behandlas.
Styrelsen sammankallar förbundets möten.
§ 20 Skriftliga möteskallelser skall skickas till medlemssammanslutningarna senast
30 dagar före mötet. I kallelsen skall nämnas de ärenden som behandlas på mötet.
§ 21 Vid förbundets möten har varje medlemssammanslutning en röst, som används av
den person som sammanslutningen befullmäktigat att delta i mötet.
ÄNDRING AV STADGARNA
§ 22 Beslut om ändring av förbundets stadgar fattas vid två på varandra följande möten
med minst 2/3 majoritet av de avgivna rösterna på bägge mötena.
UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET
§ 22 Beslut om upplösning av förbundet fattas vid två möten som hålls med minst en
månads mellanrum. Upplösningsbeslutet skall vid vartdera mötet understödas av
3/4 av de avgivna rösterna.
§ 23 Då förbundet upplöses, skall dess tillgångar användas till främjande av konstundervisning på det sätt som bestämts vid det senare av de möten där upplösningsbeslutet fattats.
§ 24 I övrigt iakttas den i kraft varande föreningslagen.
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