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SÄÄNNÖT
§ 1 Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi, josta
jäljempänä näissä säännöissä käytetään lyhennystä RSNF.
Ruotsiksi nimi on Sverigefinskt Kvinnoforum. Toimialueena on
Ruotsin valtakunta ja kotipaikka on Tukholma.

RSNF:n hallituksen esityksestä valita RSNF:n hyväksi ansiokkaasti
toiminut nainen. Päätöksen kunniajäsenyydestä tekee
edustajakokous.

§ 2 Tarkoitus
RSNF toimii ruotsinsuomalaisten naisten ja heidän järjestöjensä
vähemmistö-, etujärjestö- ja harrastusjärjestönä.
Ruotsinsuomalaiset ovat kansallinen vähemmistö ja suomen kieli on
virallinen vähemmistökieli Ruotsissa.

§ 5 Jäsenmaksu
Jäsenjärjestöt tilittävät vuosittain RSKL:n jäsenyhdistyksen
jäsenmaksuosuuden jokaisesta jäsenestään. RSKL:n
jäsenyhdistykset lähettävät vuosittain RSKL:n liittohallitukselle
jäsenmäärän ja jäsenrakenneraportin. RSNF:n jäsenjärjestön tiedot
toimitetaan RSKL:n jäsenyhdistyksen kautta. Jäsenmaksuosuus on
sama kuin RSKL:n.

RSNF:n tarkoitus on
• ottaa huomioon ja tuoda esille ruotsinsuomalaisten
naisten tarpeet, näkökannat ja identiteetti elämän eri
vaiheissa,
• toimia ruotsinsuomalaisten naisten aseman
parantamiseksi sekä tasa-arvoisten toimintaedellytysten
luomiseksi yhteiskunnallisessa toiminnassa ja
päätöksenteossa,
• edistää tasa-arvon toteutumista ruotsinsuomalaisen
vähemmistön keskuudessa ja myötävaikuttaa sen
toteutumiseen kansallisesti ja kansainvälisesti,
• edistää naisten yhteistoimintaa demokraattiseen
toimintaan integroitumista Ruotsin yhteiskunnassa,
• vaalia suomen kieltä ja suomalaisia kulttuuriperinteitä
sekä edistää ruotsinsuomalaisten naisten kulttuuria,
• tukea ja vahvistaa ruotsinsuomalaista naisten identiteettiä,
• tehdä yhteistyötä naisjärjestöjen kanssa,
• tehdä yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten
yhteistyöjärjestöjen kanssa ja
• osallistua Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton (RSKL),
Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan, Suomi Seura RY:n ja
Svensk Kvinnolobbyn työskentelyyn.
RSNF on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
RSNF toteuttaa tavoitteitaan ja harjoittaa toimintaansa
edustajakokoustensa päätösten, Naispoliittisen ohjelman ja RSKL:n
Periaateohjelman ja liittokokouspäätösten mukaisesti. RSNF toimii
RSKL:n vahvistamien sääntöjensä määräämällä tavalla ja
jäsentensä johtamana demokraattisena järjestönä.
§ 3 Organisaatio
RSNF harjoittaa toimintaansa henkilöjäseniensä, jäsenjärjestöjensä
ja päätäntäelintensä kautta. RSNF:n päättävät elimet ovat
edustajakokous, hallitus ja työvaliokunta. Jäsenjärjestöjä ovat
RSKL:n jäsenyhdistykset.
§ 4 Jäsenyys
RSNF koostuu jäsenjärjestöistä ja näihin kuuluvista yksittäisistä
naisista. Yksittäiset jäsenet ovat RSKL:n jäseniä. RSNF on avoin
kaikille naisille, jotka ovat RSKL:n jäseniä. Kunniajäseneksi voidaan

§ 6 Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus
RSNF:n toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilintarkistajina
toimivat RSKL:n tilintarkastajat.
§ 7 Edustajakokous
1. Tehtävä
RSFN:n korkein päättävä elin on edustajakokous. Varsinainen
edustajakokous pidetään joka toinen vuosi ennen huhtikuun 15.
päivää.
2. Ylimääräinen edustajakokous
Ylimääräinen edustajakokous on kutsuttava koolle kun hallitus niin
päättää tai vähintään yksi kolmasosa (1/3) RSNF:n jäsenjärjestöistä
vaatii sitä kirjallisesti saman asian käsittelemistä varten.
Ylimääräinen edustajakokous voi käsitellä vain sellaisia asioita, jotka
on mainittu kokouskutsussa.
3. Kokouskutsu
Kutsu varsinaiseen edustajakokoukseen on toimitettava
jäsenjärjestöille viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kokouksen
alkua ja ylimääräiseen edustajakokoukseen viimeistään yksi (1)
kuukausi ennen kokouksen alkua. Sääntömuutosehdotus
ilmoitetaan kutsussa. Kokouksen esityslista sekä hallituksen
esitykset ja RSNF:n jäsenjärjestöjen ja yksittäisten jäsenten aloitteet
on lähettävä edustajakokouksen edustajille viimeistään kaksi (2)
viikkoa ennen varsinaisen edustajakokouksen alkua. Ylimääräisen
edustajakokouksen asiakirjat on lähetettävä viimeistään kaksi (2)
viikkoa ennen kokouksen alkua.
4. Aloitteet
Jäsenjärjestöjen ja yksittäisten jäsenten aloitteet on jätettävä
kirjallisina RSNF:n hallitukselle viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen
edustajakokouksen alkua.
5. Edustajakokouksen edustajat
Jäsenjärjestöllä on oikeus lähettää edustajakokoukseen yksi (1)
edustaja jäsenmääränsä kutakin alkavaa kahtakymmentäviittä (25)
jäsentä kohti, kuitenkin enintään neljä (4) edustajaa. Jäsenjärjestön
edustus edustajakokouksessa määräytyy sen edustajakokousta
edeltävältä vuodelta tilittämän jäsenmaksuosuuden perusteella.
Edustajavaltuudet on ilmoitettava kirjallisesti RSNF:n hallitukselle
viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Ilmoituksen tulee
perustua jäsenjärjestön naisten kokouksen päätökseen.
Edustajakokouksessa ei voida käyttää päätäntävaltaa valtakirjalla.

6. Äänioikeus
Edustajakokouksessa on äänioikeus jäsenjärjestön valtuuttamilla
edustajilla. Yksittäisillä jäsenillä, RSNF:n hallituksen jäsenillä,
puheenjohtajilla, RSNF:n kunniajäsenillä, RSKL:n toimitsijoilla ja
tilintarkastajilla on edustajakokouksessa läsnäolo-, puhe- ja
esitysoikeus. Muiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää
edustajakokous kulloinkin erikseen. Hallituksen jäsen ei saa
edustajakokouksessa äänestää jäsenjärjestönsä
edustajakokousedustajana silloin, kun on kysymys RSNF:n
tilinpäätöksen hyväksymisestä, eikä osallistua tilintarkastajan
valintaan. Edustajakokouksen päätökset tehdään ehdottomalla
äänten enemmistöllä, elleivät säännöt edellytä määräenemmistöä.
Puheenjohtajat valitaan ehdottomalla äänten enemmistöllä.
Äänestys suoritetaan suljettuna äänestyksenä. Vaalit toimitetaan
suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
7. Ehdollepano
Henkilöiden ehdollepano hallituksen jäseneksi, varajäseneksi ja
vaalivaliokuntaan päättyy neljä (4) viikkoa ennen edustajakokouksen
ja kaksi (2) viikkoa ennen ylimääräisen edustajakokouksen alkua.
8. Varsinaisen edustajakokouksen asiat
1. Todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus.
2. Hyväksytään edustajavaltuudet sekä päätetään läsnäolo-, puheja esitysoikeuden myöntämisestä.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Hyväksytään kokouksen järjestyssääntö.
5. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan
tarkistajaa ja ääntenlaskijat.
6. Valitaan kokoukselle tarvittavat valiokunnat.
7. Käsitellään kertomus RSNF:n toiminnasta viimeksi kuluneelta
toimintakaudelta ja päätetään sen hyväksymisestä.
8. Käsitellään kuluneen toimintakauden tilinpäätös ja kuullaan
tilintarkastajan niistä antamat lausunnot. Päätetään tillinpäätöksen
hyväksymisestä ja jätetään se RSKL:n liittokokouksen
vahvistettavaksi.
9. Päätetään hallituksen ja jäsenten kokouspalkkioista ja matkakulujen korvaamisesta.
10. Käsitellään hallituksen edustajakokoukselle esittämät asiat ja
päätetään niistä.
11. Käsitellään jäsenjärjestöjen ja yksittäisten jäsenten aloitteet ja
päätetään niistä.
12. Päätetään seuraavan toimikauden toimintasuunnitelmasta ja
käsitellään talousarvio. Päätetään RSNF:n jäsenjärjestöjen
jäsenmaksuista.
13. Valitaan RSNF:n puheenjohtaja sekä varanpuheenjohtaja,
valitaan kolme (3) hallituksen jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.
14. Valitaan vaalivaliokuntaan neljä (4) jäsentä, joista yksi on
kokoonkutsuja.
15. Päätetään yhteistyöjärjestöihin liittymisestä ja eroamisesta.
16. Päätetään edustajakokouksen julkilausumasta.
§ 8 Hallitus
1. RSNF:n hallitus
RSNF:n hallitus huolehtii edustajakokouksen päätösten
toimeenpanosta, johtaa RSNF:n toimintaa ja on vastuussa siitä
edustajakokoukselle.
2. Jäsenet
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolme
(3) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä.

3. Päätösvaltaisuus
RSNF:n hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja kaksi (2) muuta jäsentä on läsnä.
4. Työvaliokunta
RSNF:n hallitus asettaa työvaliokunnan joka koostuu
puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta. Työvaliokunnan
tehtävänä on käsitellä RSNF:n hallituksen päätösten mukaisesti
yleisluontoiset hallinnolliset ja juoksevat taloudelliset asiat sekä
muut RSNF:n hallituksen sille antamat tehtävät.
5. RSNF:n hallituksen apuelimet
RSNF:n hallitus asettaa toiminnan kannalta tarpeelliseksi
katsomansa työryhmät, päättää niiden tehtävistä, määräajoista ja
matkakulujen maksamisperusteista ja mahdollisista muista kuluista.
6. Kokoukset
RSNF:n hallitus päättää kokouspäivistään. Kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtaja.
Kokouskutsu on toimitettava myös tilintarkastajille.
§ 9 Toimisto
Toimisto huolehtii ja hoitaa käytännön asiat hallituksen alaisena.
RSNF:n toimisto sijaitsee RSKL:n liittotoimiston yhteydessä.
§ 10 Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä edustajakokouksessa
kannattaa sitä. Sääntöjen muuttaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi
vain siinä tapauksessa, että siitä on ilmoitettu erikseen
sääntöjenmukaisessa kokouskutsussa.
§ 11 Erinäisiä määräyksiä
1. Erottaminen
Jäsen tai jäsenjärjestö voidaan erottaa jos hän rikkoo RSNF:n
sääntöjä tai aiheuttaa vaikeuksia toiminnalle. Erottamisesityksestä
on ilmoitettava asianomaiselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen sitä
RSNF:n kokousta, jossa erottamisesityksestä päätetään.
Erottamisen päättää RSKL:n liittohallitus RSNF:n hallituksen
esityksestä.
2. Valittaminen
Jäsen tai jäsenjärjestö voi valittaa RSNF:n hallituksen
erottamisesitystä koskevasta päätöksestä RSKL:n liittohallitukselle
ja RSNF:n edustajakokoukselle. Valitus on jätettävä
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun erotettu jäsen tai
jäsenjärjestö on saanut tiedon erottamispäätöksestä.
Erottamispäätös astuu voimaan valitusajan (30 päivää) päätyttyä.
3. Eroaminen
RSNF:n jäsenjärjestöllä on oikeus erota välittömästi sen jälkeen kun
se on ilmoittanut RSNF:n hallitukselle eroamispäätöksestään asianmukaisella pöytäkirjanotteella.
§ 14 RSNF:n purkaminen
RSNF:n purkamiseen vaaditaan neljä viidesosaa (4/5) varsinaisessa
edustajakokouksessa ja sen jälkeen aikaisintaan yhden (1)
kuukauden kuluttua pidettävässä ylimääräisessä
edustajakokouksessa annetuista äänistä. RSNF:n purkaminen
voidaan ottaa käsiteltäväksi vain siinä tapauksessa, että siitä on
mainittu erikseen sääntöjenmukaisessa kokouskutsussa. RSKL:n
liittokokous vahvistaa tehdyn purkamispäätöksen. RSNF:n
purkautuessa sen jäljellä olevat varat luovutetaan
Ruotsinsuomalaisten Keskusliitolle.

