
STADGAR 

 

för Laestadianernas Fridsföreningars förbund r.f. 

 

§ 1  Föreningens namn och hemort 

Föreningens namn är Laestadianernas Fridsföreningars förbund r.f. och dess hemort är 

Pedersöre. 

 

§ 2  Syfte och verksamhetsformer 

Förbundets ändamål är att främja och utveckla kristlig missions- och väckelseverksamhet, i 

enlighet med den heliga skrift och de Lutherska bekännelseskrifterna i Finland och utanför 

landets gränser. 

Förbundet fullföljer sitt syfte genom att 

-  hålla möten och andaktstillfällen 

-  sända mötes och andaktstillfällen via radio, internet och andra publika kanaler 

-  ordna barn-, ungdoms - och familjearbete samt temasamlingar för vuxna  

- ge ut en ideell tidskrift med namnet Sions Missionstidning 

- upprätthålla en missionsstuga  

Förbundet finansierar sin verksamhet genom att  

-  ta emot donationer, understöd och testamenten 

-  bilda blomsterfonder och sälja dessa adresser. 

§ 3  Medlemmarna 

En registrerad lokal frids- eller bönehusförening, som förbundets styrelse godkänner, kan bli 

medlem i förbundet. 

 

§ 4  Medlemsavgift 

Förbundets medlemmar erlägger till förbundet en årsavgift vars storlek fastställs av årsmötet. 

Årsmötet kan även besluta att icke uppbära årsavgift. 

 



 

§ 5  Styrelsen 

Förbundets angelägenheter handhas av styrelsen, som väljs för fyra kalenderår i sänder och 

består av åtta till tolv personer. För styrelsens medlemmar utses personliga suppleanter. 

Styrelsens ordförande väljs av förbundsmötet för ett år i taget. Personen kan återväljas, dock 

max för sex perioder. Styrelsen utser inom sig viceordförande, inom eller utom sig sekreterare 

och kassör för ett kalenderår i sänder. Av styrelsens medlemmar avgår årligen två eller tre 

personer i tur och ordning. Första gången efter stadgeändringen avgörs vilka bönehus som 

berörs genom lottning. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, 

ordförande eller vice ordförande medräknade är närvarande. Omröstning avgörs med enkel 

majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst.  

Förbundsmötet utser verksamhetsledare och redaktör för Sions Missionstidning. Övriga 

funktionärer, direktionen för familjearbetet, ledningsgrupp för missionsstugan och 

ledningsgrupp för barn och vuxenarbetet utses av styrelsen. 

Styrelsemedlem bör avgå vid mandattidens slut och kan återinväljas i styrelsen tidigast efter 

fyra år. 

 

§ 6  De som får teckna föreningens namn 

Förbundets namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller av viceordföranden 

tillsammans med sekreteraren eller kassören, två tillsammans. Rätt att teckna namnet har även 

en person, som föreningens styrelse skilt beviljar en personlig rätt. 

 

§ 7  Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning/revision 

Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår. Styrelsens årsberättelse och bokslut bör inom 

mars månad överlämnas till verksamhetsgranskarna/revisorn. Verksamhetsgranskarna-

/revisorn skall senast den 15 april till styrelsen ge sitt till årsmötet riktade skriftliga utlåtande 

om förbundets räkenskaper och förvaltning.      

 

§ 8  Föreningens möten 

Förbundets årsmöte hålls senast inom maj månad på av styrelsen bestämd plats inom svenska 

Österbotten. 

Vid årsmötet behandlas följande ärenden. 

Mötet öppnas 

Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet. 

Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras 



Föredragningslistan för mötet godkänns 

 

Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas/revisorns skriftliga utlåtande 

 presenteras           

Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra  

redovisningsskyldiga. 

Besluts om årsavgiftens storlek för följande år 

Val av medlemmar och suppleanter i styrelsen i stället för dem som är i tur att avgå. 

Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter eller en revisor och dennes 

suppleant. Ärenden som styrelsen överfört till årsmötet för behandling. 

 

 

§ 9  Medlemsföreningarnas representanter  

Vid mötet representeras varje medlem av tre befullmäktigade representanter, som var och en 

har en röst. 

§ 10  Kallelse till föreningens möten 

Kallelse till förbundets möte sänds till medlemmarna och de befullmäktigade representanterna 

per brev eller e-mail minst sju dagar före mötet. 

Andra meddelande till medlemmarna sända till dem på samma sätt. 

§ 11  Upplösning av föreningen 

Om förbundets blir upplöst skall dess nettotillgångar fördelas lika bland dess medlemmar 

§ 12  Övrigt 

Förövrigt följs bestämmelserna i lag gällande föreningar. 

 


