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1. Föreningens namn, hemort, tid för grundandet samt språk
Föreningens namn är Ungdomsföreningen Hoppet r.f. och dess hemort är
Helsingby i Korsholms kommun. Föreningen grundades 1907. Föreningens
administrativa språk är svenska. Föreningen är partipolitiskt
obunden. Föreningen är ideell och verkar enbart för allmän fördel.
Föreningen är ansluten till Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f.
(SÖU).
2. Syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är att verka för trivsel och trygghet för barn och
unga. Föreningen vill erbjuda de unga attraktiva fritidsalternativ
samt att de skall ha möjlighet till rekreation och sysselsättning i
en trivsam miljö. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att bedriva
mångsidig verksamhet för olika åldersgrupper.
Föreningen kan tillsätta utskott som tillgodoser medlemmars
speciella intressen, så som teater, sång och musik, dans, data,
motion m.m. Föreningen kan arrangera kulturevenemang och samarbeta
med motsvarande föreningar.
För att stöda verksamheten kan föreningen ta emot understöd,
donationer och testamenten, äga för verksamheten nödvändig fast
egendom samt ordna lotterier och penninginsamlingar efter att ha
erhållit behövligt tillstånd. Föreningen kan även anhålla om bidrag
från olika instanser samt ordna verksamhet för att samla in medel.
3. Medlemmarna
Envar som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i
föreningen. Som understödande medlem kan godkännas en person som
vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Ordinarie medlemmar och
understödande medlemmar godkännes av föreningens styrelse.
4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen
anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller
genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i
protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om
medlemmen inte har betalt sin förfallna medlemsavgift eller om
han/hon annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han
genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han/hon
genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat
denna.
5. Anslutnings- och medlemsavgifterna
Årsmötet besluter om storleken av de årliga medlemsavgifterna som
uppbärs av ordinarie och understödande medlemmar.
6. Styrelsen
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en
ordförande och minst sex ordinarie och högst 10 medlemmar samt minst
två suppleanter och högst 8 suppleanter, som alla utses vid
årsmötet.
Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.
Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt utser inom eller
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utom sig en sekreterare och en kassör.
Styrelsen kan tillsätta utskott.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då han/hon
har förhinder på kallelse av viceordföranden, då de anser att det
behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.
Styrelsens kan även sammanträda elektroniskt på distans.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess medlemmar,
ordförande eller viceordförande medräknade, är närvarande.
Omröstning avgörs så att alternativet med flest röster väljs. Om
rösterna faller jämt avgör ordförandens röst, vid val avgör
emellertid lotten.
7. De som får teckna föreningens namn
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller av
vice ordföranden, sekreteraren eller kassören, två tillsammans.
Personerna som tecknar föreningens namn skall vara myndiga.
8. Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Bokslutet, nödvändiga handlingar samt styrelsens årsberättelse skall
överlämnas till verksamhetsgranskarna senast en månad före årsmötet.
Verksamhetsgranskarna skall ge sitt utlåtande skriftligen till
styrelsen senast en vecka före årsmötet.
9. Föreningens möten
Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag
under tiden februari-mars.
Föreningsmöte hålls då styrelsen så besluter eller då styrelsen
anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10)
av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av
styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom
trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos
styrelsen.
Vid föreningens möten har
en röst.
Som mötets beslut gäller,
åsikt som har understötts
Om rösterna faller jämnt,
avgör emellertid lotten.

varje ordinarie och understödande medlem
om inte annat bestäms i stadgarna, den
av mer än hälften av de avgivna rösterna.
avgör mötesordförandens röst, vid val

10. Kallelse till föreningens möten
Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före
mötet genom annons i lokal dagstidning eller elektronisk kallelse på
föreningens hemsida och andra kanaler eller genom anslag i byn.
Föreningens möten kan även deltas elektroniskt på distans.
11. Årsmöte
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och
vid behov två rösträknare
3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
4. Föredragningslistan för mötet godkänns
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5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande
presenteras
6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av
ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7. Verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgifternas storlek
fastställs
8. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar
9. Val av en verksamhetsgranskare och en suppleant
10. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid
föreningens årsmöte skall han/hon skriftligen meddela detta till
styrelsen i så god tid, att ärendet kan tas med i möteskallelsen.
12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall
fattas vid föreningsmöte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritetet
av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall
nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Då
föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja
föreningens syfte i svenska Österbotten på ett sådant sätt som
bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen.

