
Suomen hyönteisseura r.y. – Entomologiska Föreningen i Finland  r.f.

(The Entomological Society of Finland r.s.)

Stadgar

1. § Namn och hemort

Föreningens namn är på finska Suomen hyönteisseura r.y., på svenska Entomologiska Föreningen i Finland
r.f. och dess hemort är Helsingfors.

2. § Syfte och verksamhetsområde

Föreningens syfte är att fungera som kontaktlänk mellan professionella entomologer och personer med
insekter som hobby samt att befordra insektsforskning och amatörverksamhet som berör insekter.
Ytterligare tillhör aktiviteter som befrämjar insektskännedom och skydd av insekter föreningens
verksamhetsområde. Förutom insekter ingår också spindeldjuren och tusenfotingarna i föreningens
verksamhetsfält.

Med avsikt att förverkliga sina syften

1) arrangerar föreningen möten med föredrag och vetenskapliga meddelanden
2) arrangerar och understöder föreningen resor och exkursioner med insekttema
3) understöder föreningen med stipendier insektsforskning och verksamhet som syftar till att bredda

kännedomen om insektfaunans artsammansättning samt publikationsverksamhet som omspänner
de ryggradslösa djur som ingår i föreningens verksamhetsfält

4) fungerar föreningen som kontaktlänk mellan myndigheter och sammanslutningar både i Finland
och i utlandet

5) ger föreningen vid behov sakkunnigutlåtanden om ärenden som faller inom dess
verksamhetsområde

6) konstruerar och underhåller föreningen allmänspråkliga insektnamn

Föreningen har rätt att emottaga understöd, donationer och testamenten för att befrämja sin verksamhet.
Ytterligare har föreningen rätt att äga fast egendom och värdepapper.

Föreningens språk är finska och svenska. Föreningens stadgar är skrivna på båda språken.
Mötesverksamheten sker på någotdera språket, årsberättelsen och verksamhetsplanen skrivs dock på
bägge språken.

3. § Medlemmar

Till medlem i föreningen kan tas person som önskar befrämja föreningens syften, och vars medlemskap
styrelsen godkänner.

Till hedersmedlem kan föreningen kalla en inom entomologi högt meriterad person som åtnjuter
föreningens speciella förtroende och högaktning. En utnämning till hedersmedlem förutsätter att styrelsen
gör ett förslag till ett stadgeenligt / ordinarie möte och att förslaget godkänns enhälligt vid påföljande
möte.

Medlemskap i föreningen kvarstår vid stadgeändring även om de nya stadgarna medförde att medlemskap
inte kunde komma i fråga.

Medlem kan avgå från föreningen genom att skriftligen meddela om det till föreningens styrelse eller
ordförande, alternativt genom att be att avgången antecknas i föreningens mötesprotokoll. Föreningen kan
avskeda en medlem som har verkat mot föreningens intressen och syften eller som har lämnat



medlemsavgiften obetald. Styrelsen kan betrakta medlem som avgången om medlemsavgiften blivit
obetald under två på varandra följande år.

4. § Medlemsavgiften

Av medlemmarna uppbärs en medlemsavgift vars storlek fastslås vid årsmötet. Av hedersmedlemmar
uppbärs ingen medlemsavgift.

Som medlemmar i föreningen har godkänts ständiga medlemmar i Suomen Hyönteistieteellinen Seura ry.,
och före stadgeändringen har Seura accepterat stödjande medlemmar, korresponderande medlemmar och
ständiga medlemmar. Av dessa uppbärs ingen medlemsavgift.

Föreningens möte kan besluta att uppbära en extra medlemsavgift.

5. § Styrelsen

Föreningens styrelse ansvarar för verksamheten. Styrelsen består av  ordförande, viceordförande,
sekreterare, skattmästare och tre övriga medlemmar. Styrelsen utses vid föreningens årsmöte och dess
mandatperiod är tiden mellan två påföljande årsmöten.

Styrelsen skall i enlighet med lag och föreningens mötesbeslut noggrant omhänderha föreningens ärenden.
Styrelsen skall se till att föreningens bokföring är lagenlig och skött på pålitligt sätt. Styrelsen skall bl.a.
förbereda ärendena för mötena, godkänna den av sekreteraren sammanställda årsberättelsen, att
företräda föreningen och ansvara i juridiskt hänseende för föreningens verksamhet. Styrelsen kan besluta
om försäljning, utbyte och pantsättning av föreningens egendom.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller viceordföranden, alternativt om tre
styrelsemedlemmar så önskar. Styrelsemöte kan hållas som distansmöte eller per e-post.

Styrelsen är beslutför då fyra medlemmar medräknat ordförande eller viceordförande är närvarande.

Förekommande frågor avgörs med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal gäller den åsikt som ordförande
haft, vid personval avgörs ärendet dock med lottdragning. Vid styrelsemöten förs protokoll.

Vid behov kan föreningen välja tillfällig personal för speciella uppgifter och utse specialutskott.

6. § Föreningens namntecknande

Föreningens namn tecknas av ordförande eller viceordförande tillsammans med endera sekreteraren eller
skattmästaren. Styrelsen kan berättiga en person att teckna föreningens namn antingen ensam, eller
tillsammans med annan person.

7. § Räkenskapsåret och granskning av verksamheten

Föreningens räkenskapsår är det senast gångna kalenderåret. Föreningen har två verksamhetsgranskare
och två suppleanter för dem, eller revisor. Om inte till revisor utsetts accepterat revisionsorgan bör även
revisorssuppleant utses.

8. § Mötesverksamheten

Föreningens årsmöte hålls före utgången av maj månad och mötestidpunkten bestäms av styrelsen.

Extraordinariemöten kan hållas då styrelsen eller föreningens möte så besluter under förutsättning att en
tionde del (1/10) av föreningens medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen. Det aktuella ärendet bör
samtidigt offentliggöras och mötet där ärendet behandlas måste hållas inom 30 dagar efter att ärendet
tagits upp.



Vid föreningens möten kan, om styrelsen så besluter,  medlemmar delta också per post eller via
dataförbindelse eller andra tekniska hjälpmedel under mötet, eller före mötet. Beslutet kan också gälla
bara en del av ärendena som behandlas.

Varje medlem i föreningen har en röst vid mötena. Frågorna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna
fördelas lika avgör åsikten som ordförande haft, vid personval förrättas dock lottdragning.

9. § Kallelse till möte

Styrelsen besluter om sammankallande av möte. Möteskallelsen bör vara till handa brevledes eller per
elektronisk post senast fem dagar före mötestidpunkten. Mötesverksamheten samt övrig information om
föreningen uppförs också på föreningens elektroniska nätsida.

Om det är möjligt att delta i mötet per post eller datatrafik, eller annars med tekniskt hjälpmedel bör detta
nämnas i möteskallelsen. Vidare bör nämnas om medlem som deltar på sådant sätt har minskad rätt att
delta i diskussioner. Styrelsen kan besluta att för att få nyttja sin rösträtt vid mötet medlem bör meddela i
förväg om sitt deltagande i mötet, inom i möteskallelsen angiven tid.

10. § Årsmötet

Under årsmötet behandlas följande ärenden:

1) för årsmötet väljs en ordförande, sekreterare och två protokolljusterare, som vid behov fungerar
som rösträknare.

2) konstateras årsmötets lagenlighet och att mötet är beslutfört.
3) agendan för årsmötet godkänns.
4) verksamhetsberättelsen, räkenskapsårets resultat och revisionsberättelsen uppläses / offentliggörs.
5) verksamhetsårets resultat fastslås och därefter besluts om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen

och övriga ansvariga.
6) verksamhetsplanen och medlemsavgiften fastställs.
7) val av styrelsen för det kommande verksamhetsåret.
8) val av två verksamhetsgranskare  och två suppleanter för dem, eller revisor och vid behov

revisorssuppleant
9) behandling av övriga ärenden på mötesagendan.

Ifall en medlem i föreningen önskar få ett ärende att behandlas på årsmötet bör hen skriftligen meddela
om det till styrelsen i så god tid att ärendet kan inkluderas i möteskallelsen.

11. § Ändring av föreningens stadgar och bestämmelser rörande upplösning av föreningen

Ett beslut om förändring av stadgarna eller ett upplösande av föreningen kan göras med minst trefjärdedels
(3/4) majoritet av givna röster i två på varandra följande möten som hållits med minst tre veckors intervall.
I möteskallelsen bör förslaget till stadgeändringen eller upplösande av föreningen framgå.

Ifall av föreningens upplösning skall dess egendom tillfalla en institution eller ett verksamhetsområde som
syftar till att befrämja föreningens syften och beslutet om överlåtelse skall vara samstämmigt med de två
mötenas beslut om upplösning av föreningen. Ifall föreningens verksamhet avslutas skall man förfara med
egendomen på samma vis som i det föregående stipulerats.


