
                                  STADGAR FÖR  
 
       SVENSKFINLANDS SPECIALPEDAGOGISKA FÖRENING r.f. 
 
                                      § 1. 
 
Namn och         Föreningens namn är Svenskfinlands specialpedagogiska förening r.f. ( Ssf ). 
hemort              Föreningens språk är svenska. Föreningens hemort är Helsingfors. 
 
 

                                                      § 2. 
 
Ändamål          Föreningens syfte är att arbeta för elever  i behov av särskilt stöd såväl i pedagogiskt  
                        som i socialt hänseende. Föreningen förverkligar sitt syfte genom att: 

 verka för vidgade och fördjupade psykologiska, pedagogiska, och sociologiska 
kunskaper hos medlemmarna,  

 fördjupa medlemmarnas insikt om deras ansvar för elever i behov av särskilt stöd, 
 främja samhörighet och personliga kontakter mellan medlemmarna, 
 delta i bevakandet av speciallärarnas ekonomiska och sociala intressen. 

                        I ovan angivet syfte anordnar föreningen möten, föredrag, diskussioner, exkursioner, 
                        kurser och samkväm och samarbetar med andra organisationer. 
 
 

                                                        § 3. 
 
Medlemmar      Till ordinarie medlem i föreningen antar styrelsen företrädesvis speciallärare, men 
                         även andra av specialpedagogik intresserade personer. Medlem som inte betalar  
                         medlemsavgift kan uteslutas ur föreningen. 
 
 

                                        § 4. 
 
Verksam-          Föreningens verksamhetsår är kalenderåret. 
hetsår  
 

                                                        § 5. 
 
Styrelse             Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse  bestående av ordförande, 
                          viceordförande samt 3 ledamöter och 2 suppleanter, vilka utses vid föreningens 
                          årsmöte. 
 
 

                                                        § 6. 
 
Styrelse-            Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller viceordföranden. 
möte              Beslut kan fattas då minst 3 närvarande medlemmar omfattar beslutet. 
 
 

                                                        § 7.  
 
Namnteckning     Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden endera 
                            tillsammans med sekreterarn eller kassören. Styrelsen utser sekreterare 
                            och kassör vilka ej behöva tillhöra styrelsen. Dessas åligganden kan skötas 
                            av en och samma person. 



                                                         § 8. 
 
Ekonomi och       För föreningens ekonomi svarar styrelsen. Bokslut och styrelsens årsberättelse 
revision              jämte protokoll skall inom februari månad tillställas föreningens revisorer och 
                            dessa skall senast den 31 mars överlämna revisionsberättelsen åt styrelsen. 
 
 

                                                          § 9. 
 
Mötes-                 Kallelse till föreningens möte utfärdas av styrelsen minst 14 dagar före mötet genom 
kallelse                cirkulär till medlemmarna eller genom annons i tidning eller tidskrift, som  
                             föreningens årsmöte bestämmer. I kallelsen skall meddelas vilka ärenden som tas  
                             upp till behandling. 
                             Årsmötet hålles före utgången av oktober 
 
                                                        

                                                         §10. 
 
Årsmöte                Vid årsmötet behandlas följande ärenden: 
                              - val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet 

- fastställes mötets laglighet och beslutsförhet 
                              - föreningens årsberättelse presenteras och beslutes om dess godkännande 
                              - föreningens räkenskaper och revisionsberättelse presenteras, beslutes 
                                om godkännande av räkenskaperna samt beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 
                              - val av styrelsens ordförande 
                              - val av övriga styrelsemedlemmar och två suppleanter 
                              - val av 2 ordinarie revisorer och dessas suppleanter 
                              - verksamhetsplanen godkännes 
                              - medlemsavgiftens storlek och indrivningssätt bestämmes 
                              - budgeten för följande år godkännes 
                              - behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. 
 
                                                           

                                                           §11. 
 
Omröstning             Vid föreningsmöte avgöres ärende genom enkel röstövervikt. Faller rösterna 
                                lika avgör ordförandens röst, utom vid val, där lotten avgör. 
 
                                                            

                                                           §12. 
 
Stadgeändring         För ändring av dessa stadgar erfordras samtycke av minst 2/3 av vid mötet 
                                närvarande medlemmar. 
 
                                                           

                                                           §13. 
 
Upplösning av          För upplösning av föreningen fordras samtycke av minst 2/3 av vid mötet 
föreningen                närvarande medlemmar. Vid upplösning av föreningen övergår dess  
                                 förmögenhet till organisation som står dess syften nära.   

 
 

 
 
 




