Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton (RSKL) säännöt
Edustajisto hyväksynyt 27. - 28.5.2000
Liittokokous tarkistanut 3. - 4.6.2011
Liittokokous tarkistanut 18.9.2017
Liittokokous tarkistanut 7.6.2019

§ 1 Liiton nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto
(RSKL), josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään
nimitystä Liitto. Liiton ruotsinkielinen nimi on Sverigefinska Riksförbundet (SFRF). Liiton toimialueena on
Ruotsin valtakunta ja kotipaikkana Tukholman kunta.
§ 2 Tarkoitus ja toimintatapa
Liitto toimii ruotsinsuomalaisen vähemmistön etu- ja
harrastusjärjestönä. Liitto edistää ruotsinsuomalaisten
yhteisiä sosiaalisia ja kulttuurisia pyrkimyksiä, demokraattisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä järjestössä että yhteiskunnassa.
Liitto on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Liitto edistää ruotsinsuomalaisen vähemmistön aktiivista
osallistumista Ruotsin yhteiskuntaelämään, sen kehittymistä kaksikieliseksi, pohjoismaista ja eurooppalaista
yhteistyötä käytännössä toteuttavaksi väestöryhmäksi.
Liitto osallistuu myös aktiivisesti Ruotsinsuomalaisten
Valtuuskunnan työskentelyyn ja toimintaan ruotsinsuomalaisen vähemmistön tavoitteiden edistämiseksi.

4. Piirit
Liittoon kuuluvat piirit, joiden rajoista päättää liittokokous.
5. Erityisliitot
Liitossa on erityisliittoja, jotka toimivat tietyllä toimialalla
ja/tai jäsenistön tietyn osan keskuudessa. Erityisliiton
perustamisesta päättää liittokokous. Erityisliiton säännöt
vahvistaa liittokokous. Jäsenyys erityisliitossa on
määritelty sen säännöissä.
Erityisliiton tilit ja toiminta ovat osa liiton tilejä ja
toimintaa. Erityisliiton säännöt eivät saa olla ristiriidassa
liiton sääntöjen kanssa.
§ 4 Jäsenyys
Liitto koostuu perusjärjestöjensä jäsenistä ja liittoon
suoraan liittyneistä jäsenistä. Jäsenyys oikeuttaa
jäsenetuihin.
Liittoon suoraan liittyneet jäsenet lasketaan mukaan
piirin jäsenkantaan.
Jäseneksi voidaan hyväksyä valtakunnallisia järjestöjä ja
yhteisöjä, jotka tukevat liiton pyrkimyksiä.

Liitto toteuttaa tavoitteitaan ja harjoittaa muuta toimintaansa periaateohjelmansa ja muiden liittokokouksen
päätösten mukaisesti.

Kunniajäseneksi voidaan liittohallituksen esityksestä
liittokokouksen päätöksellä kutsua liiton hyväksi
ansiokkaasti toiminut henkilö.

Toimintansa rahoittamiseksi liitto perii jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä
järjestää taloudellista toimintaa.

§ 5 Jäsenmaksu
Jäsenyhdistykset (perusjärjestöt) tilittävät vuosittain liiton
jäsenmaksuosuuden jokaisesta jäsenestä.

§ 3 Liiton organisaatio
1. Järjestörakenne
Liitto harjoittaa toimintaansa yhdistysten, piirien, päätäntäelimiensä ja erityisliittojensa kautta.

Jäsenmaksuosuuden suuruudesta, tilitystavasta ja ajasta samoin kuin liittoon suoraan liittyneiden jäsenten
jäsenmaksujen suuruudesta seuraaviksi vuosiksi päättää
liittokokous.

2. Liiton johto
Liiton päätäntäelimet ovat liittokokous, liittohallitus ja
työvaliokunta

Erityisliitot voivat periä ryhmäkohtaisen jäsenmaksun,
joka maksetaan sitä varten määrätylle tilille RSKL:ään.

3. Perusjärjestöt
Jäsenyys liitossa myönnetään yhdistyksille, jotka ovat
valmiit noudattamaan liiton sääntöjä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää liittohallitus. Perusjärjestö noudattaa
RSKL:n tai erityisliiton sääntöjä. Perusjärjestö kuuluu
jäsenenä siihen piiriin, jonka alueella se toimii.

Jäsenyhdistys lähettää vuosittain liittohallitukselle
jäsenmäärä- ja jäsenrakenneraportin sekä jäsenmaksun
maksaneiden jäsenten jäsentiedot. Raportointitavasta ja
ajankohdasta päättää liittohallitus.
Valtakunnallisen järjestön ja yhteisön jäsenmaksusta
päättää liittohallitus liittokokouksen antamien
periaatteiden mukaan.
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§ 6 Liittokokous
1. Tehtävä
Varsinainen liittokokous on liiton ylin päättävä elin ja se
pidetään joka toinen vuosi ennen kesäkuun 15. päivää.
2. Ylimääräinen liittokokous
Ylimääräinen liittokokous on kutsuttava koolle, kun
liittohallitus niin päättää tai kun vähintään yksi kolmasosa
(1/3) liiton jäsenyhdistyksistä vaatii sitä kirjallisesti
liittohallitukselta saman asian käsittelemistä varten tai
kun sen pitäminen muuten on välttämätöntä sääntöjen
perusteella. Ylimääräinen liittokokous voi käsitellä vain
sellaisia asioita, jotka on mainittu kokouskutsussa.
3. Liittokokousedustajat
Jäsenyhdistyksillä on oikeus lähettää liittokokoukseen
yksi (1) edustaja jäsenmääräänsä kutakin alkavaa
viisikymmentälukua kohden, kuitenkin enintään kuusi (6)
edustajaa. Jäsenyhdistyksen edustus liittokokouksessa
määräytyy sen liittokokousta edeltävältä vuodelta liittoon
tilittämän jäsenmaksuosuuden perusteella.
Edustajavaltuudet on ilmoitettava kirjallisesti
liittohallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen
kokousta. Ilmoituksen tulee perustua jäsenkokouksen
päätökseen. Liittokokouksessa ei voida käyttää
päätäntävaltaa valtakirjalla.
4. Äänioikeus
Liittokokouksessa äänioikeus on ainoastaan perusjärjestön
asianmukaisesti valtuuttamilla liittokokousedustajilla.
Liittohallituksen jäsenillä, kunkin piirin ja erityisliiton
valtuuttamalla edustajalla, liiton tilintarkastajilla, liiton
kunniajäsenillä ja liiton toimitsijoilla on kokouksessa
läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus. Muiden läsnäolo- ja
puheoikeudesta liittokokous päättää kulloinkin erikseen.
Liittohallituksen jäsen ei saa äänestää yhdistyksensä
liittokokousedustajana silloin, kun on kysymys
vastuuvapauden myöntämisestä liiton tilivelvollisille, eikä
hän saa osallistua tilintarkastajien valintaan.
Liittokokouksen päätökset tehdään ehdottomalla
ääntenenemmistöllä, elleivät säännöt edellytä määräenemmistöä. Puheenjohtajat valitaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä ja liittohallituksen jäsenet valitaan siinä
järjestyksessä kuinka paljon he ovat saaneet ääniä.
Äänestys suoritetaan avoimena, ellei yksi viidesosa (1/5)
liittokokousedustajista vaadi suljettua äänestystä. Vaalit
toimitetaan suljetuin lipuin, jos joku äänioikeutettu
liittokokousedustaja sitä vaatii. Äänten mennessä tasan
ratkaisee arpa.
5. Kokouskutsu
Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen on toimitettava
jäsenyhdistyksille yhteiskirjeellä viimeistään neljä (4)
kuukautta ennen kokouksen alkua ja ylimääräiseen
liittokokoukseen viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen
kokouksen alkua. Kokouksen esityslista sekä liittohallituksen, piirien ja jäsenyhdistysten esitykset ja jäsenyhdistysten jäsenten ja liittoon suoraan liittyneiden jäsenten

aloitteet on jätettävä jäsenyhdistyksille viimeistään neljä (4)
viikkoa ennen varsinaisen liittokokouksen alkua ja kolme (3)
viikkoa ennen ylimääräisen liittokokouksen alkua.
6. Varsinaisen liittokokouksen asiat
Kohtien 15 - 17 mukaiset varsinaiset valinnat tehdään
neljän vuoden välein.
1. Todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus.
2. Hyväksytään edustajavaltuudet sekä päätetään
läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeuden myöntämisestä.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Hyväksytään kokouksen järjestyssäännöt.
5. Valitaan kokoukselle puheenjohtajat, sihteerit, kaksi
(2) pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kolme (3)
ääntenlaskijaa.
6. Valitaan kokoukselle valmisteluvaliokunta, päätöslauselmavaliokunta sekä tarvittavat muut valiokunnat, joiden jäsenluvun liittokokous päättää kulloinkin erikseen.
7. Esitetään kertomus liiton toiminnasta viimeksi
kuluneen toimintavuoden ajalta ja päätetään sen
hyväksymisestä
8. Esitetään viimeksi kuluneen vuoden tilinpäätökset
ja tilintarkastajien niistä antamat lausunnot, päätetään tilinpäätöksien vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
9. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen.
10. Päätetään liittohallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja päätetään matkakustannusten korvaamisesta.
11. Päätetään tilintarkastajien palkkioista.
12. Käsitellään liittohallituksen liittokokoukselle esittämät asiat.
13. Käsitellään jäsenyhdistysten, piirien, liittoon suoraan liittyneiden jäsenten ja yksittäisten jäsenten
aloitteet sekä asianomaisten yhdistysten yksittäisten jäsenten aloitteista antamat lausunnot.
14. Päätetään seuraavan vuoden toiminta- ja talousohjelmasta sekä jäsenmaksuosuudesta.
15. Valitaan näiden sääntöjen edellyttämät:
a) liiton puheenjohtaja, joka toimii myös
liittohallituksen puheenjohtajana, sekä liittohallituksen ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja
b) kuusi (6) liittohallituksen varsinaista jäsentä sekä
kolme (3) varajäsentä
16. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille
henkilökohtaiset varajäsenet tarkastamaan liiton
taloutta ja hallintoa. Toisen varsinaisista tilintarkastajista ja tämän varamiehen on oltava
auktorisoitu/hyväksytty tilintarkastaja.
17. Valitaan vaalivalmisteluvaliokunta valmistelemaan
seuraavassa liittokokouksessa suoritettavia
henkilövaaleja. Vaalivalmisteluvaliokuntaan valitaan
kustakin piiristä yksi jäsen ja tälle varajäsen. Yksi
valituista varsinaisista jäsenistä valitaan
puheenjohtajaksi. Järjestön päätoimista työntekijää ei
voida valita vaalivalmisteluvaliokuntaan.
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7. Aloitteet
Aloite on jätettävä kirjallisena liittohallitukselle viimeistään
kymmenen (10) viikkoa ennen liittokokouksen alkua.
8. Ehdollepano
Ehdollepano vaaleihin päättyy kuusi (6) viikkoa ennen
varsinaisen liittokokouksen ja kolme (3) viikkoa ennen
ylimääräisen liittokokouksen alkua.
§ 7 Liittohallitus
1. Tehtävä
Liittohallitus huolehtii liittokokouksen päätösten
toimeenpanosta, johtaa liiton toimintaa ja on vastuussa
siitä liittokokoukselle.
2. Jäsenet
Liittohallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, 1. ja 2.
varapuheenjohtaja, kuusi (6) varsinaista jäsentä, kolme
(3) varajäsentä ja työhuonekunnan nimeämä varsinainen
jäsen ja varajäsen. Varajäsenillä on läsnäolo- ja
puheoikeus liittohallituksen kokouksissa.
Liittohallitukseen valitun henkilön on oltava koko
liittokokouskauden liiton jäsenyhdistyksen jäsen.
Jos liittohallituksen jäsen muuttaa pysyvästi pois
Ruotsista tai jos hän siirtyy järjestön päätoimiseksi
työntekijäksi, hänen tulee jättää paikkansa
liittohallituksessa.
3. Päätösvaltaisuus
Liittohallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä on läsnä.
4. Työvaliokunta
Työvaliokunta koostuu liiton puheenjohtajasta ja
varapuheenjohtajista. Liiton toiminnanjohtaja osallistuu
työvaliokunnan työhön esittelijänä. Työvaliokunnan
tehtävänä on hoitaa liittohallituksen päätösten mukaisesti
yleisluontoiset, hallinnolliset ja taloudelliset juoksevat
asiat sekä muut liittohallituksen sille antamat tehtävät.
5. Liittohallituksen apuelimet
Liittohallitus asettaa toiminnan kannalta tarpeellisiksi
katsomansa jaostot, valiokunnat ja määräaikaiset
työryhmät ja päättää niiden tehtävistä, määräajoista sekä
palkkioiden ja matkakorvausten maksamisperusteista.
6. Kokoukset
Liittohallitus päättää kokouspäivistään. Kokouksen
kutsuu koolle liittohallituksen puheenjohtaja tai tämän
ollessa estynyt liittohallituksen varapuheenjohtaja.
Kokouskutsu on toimitettava myös tilintarkastajille.
§ 8 Liittotoimisto
Liittohallitus palkkaa toiminnanjohtajan ja muut toimiston
työntekijät. Toimisto huolehtii päätösten
valmistelemisesta ja toimeenpanosta ja hoitaa käytännön
asiat liittohallituksen alaisena.

§ 9 Piirit
1. Tarkoitus ja toimintatapa
Piirit ovat liiton alueellisia yhteistyöelimiä toimialueensa
jäsenyhdistyksiä varten. Piirin tarkoituksena on toimia
alueellaan ruotsinsuomalaisten vähemmistö-, etu- ja
harrastusjärjestönä sekä ajaa ruotsinsuomalaisen
vähemmistön etuja kaikilla yhteiskuntaelämän aloilla.
Piirit toteuttavat tavoitteitaan Ruotsinsuomalaisten
Keskusliiton sääntöjen ja ohjelmien sekä liittokokouksen
päätösten mukaisesti..
2. Piirien säännöt
Piirit noudattavat toiminnassaan liittokokouksen
hyväksymiä piirien sääntöjä.
§ 10 Jäsenyhdistykset
1. Tarkoitus ja toimintatapa
Liiton paikallisena perusjärjestönä toimivat jäsenyhdistykset. Jäseneksi hyväksymisestä päättää liittohallitus,
joka samalla vahvistaa toimialueet. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ruotsinsuomalaisen vähemmistön
yhteisenä vähemmistö-, etu- ja harrastusjärjestönä.
Yhdistykset toteuttavat tavoitteitaan Ruotsinsuomalaisten
Keskusliiton sääntöjen ja ohjelmien sekä liittokokouksen
päätösten mukaisesti.
2. Yhdistyksen säännöt
Yhdistykset noudattavat toiminnassaan liittokokouksen
hyväksymiä yhdistyksen sääntöjä.
§ 11 Liiton nimenkirjoittajat ja tilintarkastus
1. Liiton nimenkirjoittajat
Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan kanssa,
siis kaksi henkeä yhdessä. Liittohallitus nimeää yhden
(1) liiton toimihenkilöistä toiminnanjohtajan varamieheksi,
ja tällä on nimenkirjoitusoikeus toiminnanjohtajan ollessa
estynyt. Liittohallitus voi myös antaa jollekulle oikeuden
kirjoittaa liiton nimi tiettyjen asioiden, kuten
taloudenhoidon, osalta.
Liiton nimi voidaan allekirjoittaa yhdessä RSKL:n erityisliiton hallituksen jäsenen kanssa liittohallituksen päätöksen mukaisesti.
2. Liiton toiminta- ja tilivuosi
Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
3. Tilintarkastus
Liittokokous valitsee liittokokouskaudeksi kaksi (2)
tilintarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varajäsenet
tarkastamaan liiton taloutta ja hallintoa.
Valitun tilintarkastajan tulee olla hyvin perillä liiton
taloudenhoidosta ja hallinnosta. Tilintarkastajalla ei saa
olla esteellisyyttä riippumattoman tilintarkastuksen
toimittamiseen.
Toisen varsinaisista tilintarkastajista ja tämän
varajäsenen on oltava auktorisoitu/hyväksytty
tilintarkastaja. Liiton tilit ja hallintoa koskevat asiakirjat on
jätettävä tilintarkastajille 15. maaliskuuta mennessä.
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§ 12 Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos
vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) liittokokouksessa
annetuista äänistä kannattaa sitä. Sääntöjen
muuttaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi vain siinä
tapauksessa, että siitä on mainittu erikseen
sääntöjenmukaisessa kokouskutsussa.
§ 13 Erinäisiä määräyksiä
1. Erottaminen
Jäsen tai jäsenyhdistys voidaan erottaa liitosta, jos
hän/se rikkoo liiton sääntöjä tai aiheuttaa vaikeuksia
liiton toiminnalle ja pyrkimyksille. Erottamisesta päättää
liittohallitus.
2. Valittaminen
Jäsenyhdistykset ja yksittäiset jäsenet voivat valittaa
liittohallituksen erottamista koskevasta päätöksestä
liittokokoukselle. Valitus on jätettävä liittohallitukselle
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun
erotettu yhdistys/yksittäinen jäsen on saanut tiedon
erottamispäätöksestä. Erottamispäätös astuu voimaan
valitusajan päätyttyä.
3. Eroaminen
Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota liitosta välittömästi
sen jälkeen, kun se on ilmoittanut liittohallitukselle
eroamispäätöksestään asianmukaisilla
pöytäkirjanotteilla. Niiden tulee olla pöytäkirjoista, jotka
on pidetty yhdistyksen kahdessa eri kokouksessa, joiden
välillä on kulunut vähintään yksi kuukausi.
§ 14 Liiton purkaminen
Liiton purkamiseen vaaditaan neljä viidesosaa (4/5)
varsinaisessa liittokokouksessa ja sen jälkeen
aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua pidettävässä
ylimääräisessä liittokokouksessa annetuista äänistä.
Liiton purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi vain siinä
tapauksessa, että siitä on mainittu erikseen
sääntöjenmukaisessa kokouskutsussa. Liiton
purkautuessa sen jäljellä olevat varat luovutetaan jollekin
Ruotsissa toimivalle liiton päämääriä toteuttavalle
yhteisölle.
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