Stadgar för Sverigefinska Riksförbundet (SFRF)
Antagna av representantskapet den 27. - 28.5.2000
Reviderad av förbundskongressen den 3. - 4.6.2011
Reviderad av förbundskongressen den 18.9.2017

§ 1 Förbundets namn och hemort
Förbundets namn är Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto (RSKL), i det följande Förbundet (Liitto).
Förbundets svenska namn är Sverigefinska Riksförbundet (SFRF). Förbundets verksamhetsområde
omfattar Sveriges rike och hemort Stockholms kommun.
§ 2 Ändamål och verksamhet
Förbundets uppgift är att verka som sverigefinnarnas gemensamma minoritets-, intresse- och
fritidsorganisation.
Förbundet ska främja sverigefinnarnas gemensamma sociala och kulturella strävanden som intresseoch fritidsorganisation samt demokrati, likvärdighet och jämställdhet både internt i organisationen och
i samhället.
Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet.
Förbundet ska främja den sverigefinska minoritetens deltagande i svenskt samhällsliv, bidra till
minoritetens utveckling till en tvåspråkig befolkningsgrupp som omsätter nordiskt och europeiskt
samarbete i praktisk handling. Förbundet ska aktivt delta i Delegationen för Sverigefinländarnas arbete
och verksamhet i syfte att främja sverigefinska minoritetsgruppens mål.
Förbundet förverkligar sina mål och bedriver övrig verksamhet enligt sitt principprogram och
förbundskongressens beslut.
För finansiering av verksamheten uppbär förbundet medlemsavgifter av sina medlemmar, tar emot
bidrag och donationer samt bedriver ekonomisk verksamhet.
§ 3 Förbundets organisation
1. Organisationsstruktur
Förbundet bedriver verksamhet genom föreningar, distrikt, beslutande organ och specialförbund.
2. Förbundets ledning
Förbundets beslutande organ är förbundskongressen, förbundsstyrelsen och arbetsutskottet.
3. Grundorganisationer
Medlemskap i förbundet medges för föreningar som förbinder sig att följa förbundets stadgar. Beslut
om medlemskap fattas av förbundsstyrelsen. Basorganisationen följer SFRF:s eller specialförbunds
stadgar och ingår som medlem i distriktets geografiska område.
4. Distrikt
Förbundskongressen beslutar om de gränser som gäller för förbundets distriktsindelning.
5. Specialförbund
I förbundet ingår specialförbund som verkar inom visst område och/eller omfattar viss del av
medlemmarna.
Beslut om grundande av specialförbund fattas av förbundskongressen. Förbundskongressen beslutar
om specialförbunds stadgar. Medlemskap i specialförbund bestäms av stadgarna.
Specialförbundets bokföring och verksamhet ingår som en del i förbundets redovisning och
verksamhet. Specialförbunds stadgar får inte stå i strid med SFRF:s stadgar.
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§ 4 Medlemskap
Förbundet består av föreningar anslutna i basorganisationer och i förbundet direktanslutna,
individuella medlemmar. Medlemskapet berättigar till medlemsförmåner.
Direktanslutna individuella medlemmar medräknas i respektive distrikts medlemsantal.
Som medlem kan antas andra rikstäckande organisationer och samfund som stöder förbundets
strävanden.
Person som gjort förtjänstfulla insatser för förbundet kan, på förbundsstyrelsens förslag och på
förbundskongressens beslut antas som hedersmedlem i förbundet.
§ 5 Medlemsavgift
Medlemsföreningarna (basorganisationerna) erlägger till förbundet en viss årsavgift per medlem.
Beslut om medlemsavgiftens storlek, uppbördssätt och uppbördstermin för de följande åren fattas av
förbundskongressen.
Specialförbunden kan uppbära kollektiv medlemsavgift för gruppen och inbetala den till ett särskilt
konto hos SFRF.
Medlemsföreningen rapporterar årligen till förbundet om antalet medlemmar, medlemsstruktur samt
uppgift om medlemmar som betalt medlemsavgift. Förbundsstyrelsen fattar beslut om
rapporteringssätt och -tidpunkt.
Förbundsstyrelsen beslutar om medlemsavgift för rikstäckande organisation och samfund enligt
principer som fastställts av förbundskongressen.
§ 6 Förbundskongress
1. Uppgift
Ordinarie förbundskongress är förbundets högsta beslutande organ och hålls vart annat år före 15 juni.
2. Extra förbundskongress
Extra förbundskongress ska inkallas om förbundsstyrelsen så beslutar eller om minst en tredjedel (1/3)
av förbundets medlemsorganisationer skriftligen kräver det av förbundsstyrelsen för handläggning av
särskilt ärende eller om extra kongress i övrigt är nödvändig enligt stadgarna.
Extra förbundskongress kan bara behandla ett i kallelse särskilt angivet ärende.
3. Ombud på förbundskongress
Enskild medlemsförening har rätt att sända ett (1) ombud per hundratal medlemmar, dock högst sex
(6) ombud. Antal medlemmar i föreningen måste dock uppgå till minst 25 för att föreningen ska ha rätt
att sända ombud till förbundskongressen. Medlemsförenings representation bestäms av de
medlemsavgifter föreningen redovisat till förbundet året före förbundskongressen. Fullmakt som
kongressombud ska skriftligen anmälas till förbundsstyrelsen senast fyra (4) veckor före kongressens
början. Beslut om anmälan tas av medlemsmöte. Beslutsrätt med fullmakt kan inte användas på
förbundskongressen.
4. Rösträtt
Endast av föreningarna befullmäktigade ombud har rösträtt på förbundskongressen.
Medlemmar i förbundsstyrelsen, ombud som respektive distrikt och specialförbund befullmäktigat,
förbundets revisorer, förbundets hedersmedlemmar och förbundets tjänstemän har närvaro-, yttrandeoch förslagsrätt på kongressen. Förbundskongressen beslutar om närvaro- och yttranderätt för övriga i
varje enskilt fall. Ledamot i förbundsstyrelse äger inte rätt att rösta i egenskap av kongressombud vid
frågor rörande ansvarsfrihet för förbundets redovisningsskyldiga, ej heller rätt att delta i valet av
revisorer.
Kongressbesluten fattas med enkel majoritet om inte stadgarna förutsätter kvalificerad majoritet.
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Ordförande väljs med enkel majoritet. Förbundsstyrelseledamöterna väljs i ordning efter antalet
erhållna röster. Öppen omröstningen tillämpas, om inte minst en femtedel (1/5) av förbundsombuden
kräver sluten omröstning. Omröstning med slutna valsedlar tillämpas om något kongressombud med
rösträtt begär det. Vid lika röstetal avgör lottning.
5. Kallelse till förbundskongress
Kallelse till ordinarie förbundskongress ska utsändas till medlemsföreningarna genom cirkulärbrev
senast fyra (4) månader före kongressens början och till extra förbundskongress senast två månader
före kongressens början. Kongressens dagordning och framställningar från förbundsstyrelse, distrikt
och medlemsföreningarna
samt motioner från enskilda medlemmar i föreningar och i förbundet direktanslutna medlemmar ska
sändas till medlemsföreningarna senast fyra (4) veckor före ordinarie förbundskongressens början och
senast tre (3) veckor före extra förbundskongressens början.
6. Ordinarie förbundskongress ska behandla följande ärenden:
Ordinarie val enligt punkterna 15 – 17 förrättas vart fjärde år.
1. Konstatera att kongressen är stadgeenlig.
2. Godkänna ombudens fullmakter samt besluta om närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
3. Godkänna kongressens dagordning.
4. Fastställa kongressens arbetsordning.
5. Val av ordförande, sekreterare, två (2) justerare och minst tre (3) rösträknare för kongressen.
6. Val av medlemmar till redaktionsutskott, resolutionsutskott samt övriga nödvändiga utskott enligt
respektive förbundskongress beslut i varje enskilt fall.
7. Framlägga förbundets verksamhetsberättelse för föregående år och besluta om godkännande av
den.
8. Framlägga bokslut och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår samt besluta om
fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
9. Fastställa innevarande års budget och verksamhetsplan.
10. Beslut om arvode och reseersättning för ledamöterna i förbundsstyrelsen.
11. Beslut om revisorsarvoden.
12. Behandla ärenden som förbundsstyrelsen framlagt för kongressen.
13. Behandla motioner insända av medlemsföreningar, distrikt, i förbundet direktanslutna- och
enskilda föreningsmedlemmar samt behöriga medlemsföreningars yttranden över motioner från
enskilda medlemmar.
14. Beslut om följande års handlingsprogram och ekonomiplan samt medlemsavgiftsandel.
15. Förrätta stadgeenliga val av:
a) förbundsordförande, som också är ordförande för förbundsstyrelsen samt vice och andre vice
ordförande för förbundsstyrelsen, b) sex (6) ordinarie ledamöter till förbundsstyrelse samt sex (6)
suppleanter för dessa.
16. Val av två revisorer och deras personliga suppleanter för granskning av förbundets ekonomi och
förvaltning.
En av ordinarie revisorerna och dennes suppleant ska vara auktoriserad/godkänd revisor.
17. Välja valberedning för att förbereda personval på följande förbundskongress. En ordinarie
ledamot och suppleant ska väljas från respektive distrikt till valberedningen. En av ledamöterna
väljs till ordförande. Anställd med fast tjänst i organisationen kan inte väljas till valberedningen.
1. Motioner
Motionerna ska vara skriftliga och inlämnas till förbundsstyrelsen senast tio (10) veckor före
kongressens början
2. Tidpunkt för nominering
Nomineringstiden utlöper sex (6 veckor) före ordinarie förbundskongressens början och tre (3) veckor
före extra förbundskongressens början.
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§ 7 Förbundsstyrelsen
1. Uppgift
Det åligger förbundsstyrelsen att verkställa förbundskongressens beslut, leda förbundets verksamhet
och ansvara inför representantskap och förbundskongress.
2. Ledamöter
I förbundsstyrelsen ingår ordförande, 1 och 2 vice ordföranden, sex (6) ordinarie ledamöter och tre (3)
suppleanter samt en (1) ordinarie och en suppleant valda av lokal facklubb. Suppleanter har närvarooch yttranderätt på förbundsstyrelsemöten.
Person som inväljs i förbundsstyrelsen måste vara medlem i förening som ingår i förbundet hela
kongressperioden.
Om ledamot i förbundsstyrelse flyttar varaktigt från Sverige eller övergår till fast anställning i
organisationen, ska denne lämna sin plats i förbundsstyrelsen.
3. Beslutsmässighet
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då ordförande eller vice ordförande och fyra (4) övriga ledamöter
är närvarande.
4. Arbetsutskott
Arbetsutskottet består av förbundsordförande och viceordförande. Verksamhetschefen deltar i
arbetsutskottet som föredragande av förslag. Arbetsutskottet verkställer förbundsstyrelsens beslut av
allmän karaktär. Dessutom ska arbetsutskottet sköta löpande administrativa och ekonomiska ärenden
samt andra av förbundsstyrelsen delegerade uppgifter.
5. Förbundsstyrelsens biträdande organ
Förbundsstyrelsen ska inrätta för verksamheten nödvändiga sektioner, utskott och arbetsgrupper med
tidsbegränsade arbetsuppgifter och besluta om uppgifter, tidsbegränsningar samt principer för
betalning av arvoden och reseersättningar.
6. Förbundsstyrelsemöten
Förbundsstyrelsen fattar beslut om mötesdagar. Kallelse till möten sköts av ordföranden eller vid
dennes förhinder, vice ordföranden.
Möteskallelse ska även utsändas till revisorerna.
§ 8 Förbundskansli
Förbundsstyrelse anställer verksamhetschef och övrig kanslipersonal. Kansliet ska ombesörja att
beslut förbereds och verkställs samt sköta praktiska ärenden underställda förbundsstyrelsen.
§ 9 Distrikt
1. Ändamål och verksamhet
Distrikten är förbundets regionala samarbetsorgan för medlemsföreningar. Distriktets syfte är att verka
som sverigefinnarnas gemensamma minoritets-, intresse- och fritidsorganisation samt tillvara
sverigefinska minoritets intressen på alla samhällsområden inom respektive distrikt. Distrikten
förverkligar sina mål enligt Sverigefinska Riksförbundets stadgar och program samt
förbundskongressens beslut.
2. Distriktets stadgar
I sin verksamhet ska distrikten följa av förbundskongressen fastställda stadgar.
§ 10 Medlemsföreningar
1. Ändamål och verksamhetssätt
Medlemsföreningarna ska verka som förbundets lokala basorganisationer. Förbundsstyrelsen fattar
beslut om antagning av medlem och drar gränserna för föreningens verksamhet. Föreningens syfte är
att verka som gemensam organisation för den sverigefinska minoriteten och som dess intresse- och
fritidsorganisation. Föreningarna ska förverkliga sina mål och tillämpa Sverigefinska Riksförbundets
stadgar och principprogram samt förbundskongressens beslut.
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2. Föreningens stadgar
I sin verksamhet ska föreningarna följa förbundskongressens föreningsstadgar
§ 11 Förbundets firmatecknare och revision
1. Förbundets firmatecknare
Förbundets firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med verksamhetschefen,
dvs. två personer i förening. Förbundsstyrelsen utser en (1) av förbundets tjänstemän som suppleant
till verksamhetschefen. Suppleanten har rätt att teckna firma vid verksamhetschefens förhinder.
Förbundsstyrelsen kan överlåta rätten att teckna förbundets firma till någon annan för vissa frågor t ex
för förbundets ekonomiska förvaltning.
Förbundets namn kan undertecknas tillsammans med SFRF:s specialförbunds styrelsemedlem enligt
förbundsstyrelsens beslut.
2. Förbundets verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
3. Revision
Förbundskongressen väljer två (2) revisorer med suppleanter för dessa för respektive kongressperiod
för att granska förbundets ekonomi och förvaltning. Den valda revisorn bör ha bra insikt till

förbundets ekonomiska förhållanden och förvaltning. Revisor får inte vara jävig för att göra
oberoende granskning av räkenskaperna.
En av revisorerna måste vara auktoriserad/godkänd revisor. Räkenskapshandlingar rörande förbundets
bokföring och dess ekonomiska förvaltning ska överlämnas till revisorerna senast den 15 mars
respektive år.
§ 12 Ändring av stadgar
Stadgarna kan ändras endast om minst två tredjedelar (2/3) av på förbundskongressen avgivna röster
stöder förslaget om stadgeändring. Ärende om stadgeändring kan bara behandlas om det särskilt och
stadgeenligt upptagits i kallelse till kongress.
§ 13 Specialbestämmelser
1. Uteslutning
Medlem eller medlemsförening kan uteslutas ur förbundet, om han/hon/den bryter mot förbundets
stadgar eller försvårar förbundets verksamhet eller strävanden. Beslut om uteslutning ska fattas av
förbundsstyrelsen.
2. Överklagande
Medlemsförening och enskild medlem kan överklaga förbundsstyrelsens beslut om uteslutning till
förbundskongressen. Överklagande ska inlämnas till förbundsstyrelsen inom trettio (30) dagar räknat
från datum då förening/enskild medlem fått kännedom om uteslutningen. Beslut om uteslutning träder
i kraft efter att tiden för överklagande utlöpt.
3. Utträde
Medlemsförening har rätt att utträda ur förbundet efter att föreningen anmält sitt beslut om utträde till
förbundsstyrelsen med behörigt protokollsutdrag. Utdragen ska avse protokoll från två föreningsmöten
med minst en månad mellan mötena.
§ 14 Upplösning av förbundet
För upplösning av förbundet krävs fyra femtedelar (4/5) av avgivna röster på ordinarie
förbundskongress och på extra förbundskongress som hållits tidigast en (1) månad efter ordinarie
förbundskongress. Upplösning av förbundet kan endast behandlas om det särskilt upptagits i
stadgeenlig kallelse till förbundsmöte.
Vid upplösning av förbundet ska kvarstående tillgångar utdelas till något i Sverige verksamt samfund
som arbetar för förverkligande av förbundets mål.
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