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NAMN OCH HEMORT 
 
1 §  Föreningens namn är Käpylä-Seura ry, på svenska Kottby-Sällskapet rf och dess hem- 

ort är Helsingfors stad. Föreningens verksamhetsområde är Kottby och dess närmaste  
omgivning. 
 
Föreningens språk är finska och svenska, registrerings- och protokollföringsspråk finska. 
 

 
ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 
 
2 §  Föreningens ändamål är att på alla sätt utveckla sin stadsdel utgående från dess lokala 

särdrag, förbättra kvaliteten på miljön och öka invånarnas trivsel. 
          
Föreningen vill också öka medvetenheten om lokal historia, främja hembygdskänsla och 
företagaranda i bl.a. bevarandet och främjandet av stadsdelens kulturella traditioner. 
 
Föreningen driver inte medlemmarnas ekonomiska intressen och dess verksamhet är till  
sin natur inte ekonomisk. 
 

 
 3 §  För att förverkliga sitt ändamål verkar föreningen som allmän intresseorganisation för sin 

stadsdel, samarbetar med den kommunala förvaltningen och påverkar dess beslutsfattande 
genom förslag, initiativ och utlåtanden.  
 
Föreningen verkar som förbindelselänk mellan stadsdelens invånare och samfund, följer 
med stadsdelens materiella och andliga utveckling och gör utredningar och bedriver 
forskning om den. 
 
Föreningen utövar publicerings- och förlagsverksamhet och informerar om stadsdelen och 
sin egen verksamhet. Föreningen främjar också bevarandet av historiska och nutida 
traditioner. 
 
I synnerhet vill föreningen värna om stadsdelens kultur- och naturmiljö genom att organi-
sera möten, hembygdsdagar och andra kulturevenemang.  
 

 
MEDLEMMAR 
 

4 §  Föreningens medlemmar är ordinarie medlemmar, understödsmedlemmar och heders-
medlemmar. Föreningen kan till hedersordförande kalla en person som i speciellt hög grad 
har gynnat dess målsättning och bidragit till dess förverkligande.  
 
Ordinarie medlemmar kan vara fysiska personer, understödsmedlemmar juridiska personer 
och samfund. Understödsmedlemmar har vid föreningens möten närvarorätt, yttranderätt 
och rätt att komma med förslag, hedersordförande och hedersmedlemmar har också röst-
rätt.  



 
 
Ordinarie medlemmar och understödsmedlemmar godkänns av styrelsen. Till heders-
medlem eller hedersordförande kan styrelsen kalla person som på ett speciellt berömvärt 
sätt deltagit i föreningens verksamhet eller främjat dess mål. 
 
Ordinarie medlemmar och understödsmedlemmar betalar en årlig av höstmötet bestämd 
medlemsavgift. Hedersmedlem och hedersordförande är inte skyldig att betala medlems-
avgift.  

 

5 §  Medlem kan utträda ur föreningen genom skriftlig anmälan till styrelsen eller dess ord-
förande. Medlem kan också avgå genom att få sitt utträde antecknat i protokollet från ett 
möte. Styrelsen har rätt att utesluta medlem som har underlåtit att fullgöra sina medlems-
förpliktelser. 

 
 
BESLUTSFATTANDE OCH MÖTEN 
 

6 §  Föreningens beslutande organ är föreningens möte, där ordinarie medlemmar, heders-
medlemmar och hedersordförande har en röst var. Föreningens mötes beslut blir, om i 
stadgarna inte annat anges, det förslag som understöds av över hälften avgivna röster.  
Om rösterna faller jämnt, avgör mötesordförandes röst, i val lottning.  
 
I föreningens möte kan medlem delta också per e-post, via telekommunikationsförbindelse 
eller genom annat tekniskt hjälpmedel.  

 

7 §  Föreningens ordinarie möten är vårmötet som hålls i mars och höstmötet som hålls i no-
vember. Mötena sammankallas av föreningens styrelse. Kallelse ska skickas minst fjorton 
(14) dagar före mötet, per e-post eller post. Medlem kan befullmäktiga annan medlem att 
rösta för sig.  
 
Om medlem vill att vår- eller höstmötet ska fatta beslut i en viss fråga, ska hen meddela 
styrelsen detta skriftligen senast en månad före mötet.  
 
Styrelsen kan vid behov kalla till extraordinarie möte. Extraordinarie möte ska också sam-
mankallas om minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen 
kräver detta för att behandla en viss fråga.  

Föreningens möte öppnas av ordförande eller viceordförande eller, om båda är förhind-
rade, av annan styrelsemedlem.  

 

8 § På föreningens vårmöte behandlas 
 

1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande, -sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två 

rösträknare 
3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet  
4. Godkännande av mötets föredragningslista 
5. Föredragande av föregående års bokslut, verksamhetsberättelse och verksam-

hetsgranskarens utlåtande 
6. Beslut om godkännande av bokslutet samt om ansvarsfrihet för styrelsen och  

övriga redovisningsskyldiga 
7. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. 

 



 
 

 9 §  På föreningens höstmöte behandlas  
  

1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande, -sekreterare, två protokolljusterare och vid behov  

två rösträknare 
3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet  
4. Godkännande av mötets föredragningslista 
5. Godkännande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för följande  

kalenderår  
6. Val av ordförande och styrelsemedlemmar  
7. Val av verksamhetsgranskare och suppleant för följande verksamhetsår 
8. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. 

 
 
STYRELSE OCH TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN 
 

10 §  Föreningens verksamhet planeras och leds av styrelsen, som består av en för två år vald 
ordförande och tio för två år valda styrelsemedlemmar, av vilka hälften årligen avgår. Val av 
de styrelsemedlemmar som står i tur att avgå sker första gången genom lottning, sedan 
enligt turordning. 

Styrelsen utser inom sig vice ordföranden och kallar en sekreterare, en kassör och andra 
nödvändiga funktionärer för ett år i sänder. Styrelsen kan för av stadgarna föreskrivna 
uppgifter inrätta permanenta eller tillfälliga kommittéer och arbetsgrupper som svarar inför 
styrelsen. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller i dennas frånvaro vice ordförande, 
eller då minst tre styrelsemedlemmar kräver det. Styrelsen är beslutför då ordförande eller 
vice ordförande och minst fem andra styrelsemedlemmar är närvarande. 

Beslut fattas med enkel majoritet och ifall rösterna faller jämt avgör ordförandes röst. 
Styrelsemöten kan hållas också per e-post, via telekommunikationsförbindelse eller med 
annat tekniskt hjälpmedel.  

 

11 § Föreningens namn tecknas av ordförande, vice ordförande, sekreteraren eller kassören, 
eller av av styrelsen därtill befullmäktigad funktionär, var för sig. 
 

 
RÄKENSKAPER 
 

12 §  Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret. Bokslutet ska lämnas till 
verksamhetsgranskaren senast den 15. februari följande år. Verksamhetsgranskaren  
ska avge en revisionsberättelse till styrelsen senast i slutet av februari. 

 

13 §  Föreningen har rätt att för att stödja sin verksamhet ta emot testamenten, bidrag och 
donationer, äga och förvalta för verksamheten behövlig fast och lös egendom, för att 
förverkliga sitt ändamål idka försäljnings- och publikationsverksamhet samt med veder-
börligt tillstånd anordna lotterier och insamlingar. 

 
 
 
 



STADGAR OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 
 

14 §  Ändringar av dessa stadgar får göras endast av föreningens möte. Ändring måste för att 
godkännas få minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna. 
 

15 §  Förslag till upplösning av föreningen ska behandlas på två möten, mellan vilka måste 
förflyta minst en (1) månad, och för att godkännas måste förslaget på vartdera mötet få 
minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna. 
 

16 §  Vid upplösning av föreningen ska dess tillgångar doneras till ändamål som främjar hem-
bygdsarbete och ska handhavandet av dess arkiv, museisamlingar och annan egendom 
överlåtas till juridisk person i enlighet med vad föreningens sista möte beslutar. 
 

 
Helsingfors 2.6.2020 
 
 


