BERGENIN NORJALAIS-SUOMALAISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Bergenin norjalais-suomalainen yhdistys. Yhdistyksen
kotipaikka on Bergen.
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä hyvien suhteiden
säilyttämiseksi ja kehittämiseksi Norjan ja Suomen välillä sekä toimia
suomalaisten ja Suomesta kiinnostuneiden norjalaisten yhteydenpitovälineenä.
3 § Yhdistystä johtaa johtokunta, johon kuuluu 4-6 varsinaista jäsentä, joista
valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, sekä
kaksi varajäsentä, jotka kaikki valitaan vuosikokouksessa. Johtokunnan jäseneksi
valittavalla edellytetään olevan norjalainen ID-tunnus tai D-numero.
Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi ja varajäsenet vuodeksi
kerrallaan. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan
tehtävien hoitajat valitaan vuodeksi kerrallaan. Uudelleenvalinta on mahdollista.
Nimenkirjoitusoikeus on yhdistyksen puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla.
Nimenkirjoitusoikeus voidaan johtokunnan päätöksellä myöntää tarvittaessa ja
väliaikaisesti myös kolmannelle osapuolelle. Vähintään kolmen
johtokunnanjäsenen on hallittava suomen kieli. Johtokunta on päätösvaltainen,
kun vähintään kolme jäsentä on läsnä. Äänten mennessä tasan äänestyksessä
puheenjohtajan ääni ratkaisee.
4 § Vuosikokous on pidettävä joka vuosi ennen helmikuun loppua. Kokouskutsu
on lähetettävä kirjeitse, sähköpostilla tai tekstiviestinä vähintään kaksi viikkoa
ennen kokousta. Vuosikokous on päätösvaltainen, kun äänivaltaisia jäseniä on
läsnä vähintään kaksi kertaa johtokunnan jäsenmäärä. Äänioikeus on jäsenellä,
joka on maksanut edellisen vuoden jäsenmaksun. Äänivaltainen jäsen voi
äänestää toisen äänivaltaisen jäsenen luovuttamalla ja kahden henkilön oikeaksi
todistamalla valtakirjalla. Kukin jäsen voi esittää enintään kaksi valtakirjaa.
Vuosikokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Toivomukset
vuosikokouksessa esille otettavista asioista on esitettävä kirjallisesti
johtokunnalle edellisen vuoden loppuun mennessä. Kaikki kysymykset sääntöjen
muutoksia lukuun ottamatta ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Sääntöjen muutoksiin
vaaditaan 2/3 enemmistö.
5 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja.
b) Valitaan vuosikokouksen sihteeri.
c) Valitaan kaksi jäsentä vuosikokouspöytäkirjan tarkastajiksi.
d) Johtokunnan vuosikertomus.
e) Edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto.
f) Valitaan uusi johtokunta §3:n mukaisesti. Vuosikokous suorittaa
johtokunnan tehtävien jaon.
g) Valitaan kaksi tilintarkastajaa.

h) Valitaan kolmijäseninen vaalitoimikunta.
i) Määrätään jäsenmaksun suuruus.
j) Käsitellään mahdolliset muut asiat.
6 § Ylimääräinen vuosikokous kutsutaan koolle johtokunnan päätöksestä tai
kun vähintään 1/20 yhdistyksen jäsenistä sitä vaatii. Kokoon kutsuminen
tapahtuu samalla tavalla kuin varsinaiseen vuosikokoukseen. Sääntöjen
muutoksia ei voida tehdä ylimääräisessä vuosikokouksessa.
7 § Kunniajäsenet valitaan johtokunnan ehdotuksen perusteella
vuosikokouksessa.
8 § Bergenin norjalais-suomalainen yhdistys voidaan purkaa ainoastaan
silloin, kun vähintään2/3 vuosikokoukseen osallistuvista äänioikeutetuista
jäsenistä kahdessa peräkkäisessä vuosikokouksessa niin päättää. Yhdistyksen
varat on luovutettava yhdistyksen tarkoitusperiä hyödyttävään tarkoitukseen.
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VEDTEKTER FOR NORSK-FINSK FORENING I BERGEN

1 § Foreningens navn er Norsk-finsk forening i Bergen. Foreningens sete er i
Bergen.
2 § Foreningens formål er å arbeide for bevaring og utvikling av det gode
forholdet mellom Norge og Finland, samt å være kontaktorgan for finner og
nordmenn som er interessert i Finland.
3§ Foreningen ledes av et styre bestående av 4 – 6 medlemmer blant hvilken
velges leder, nestleder, sekretær og kasserer samt 2 varamedlemmer, som alle
velges på årsmøtet. Et styremedlem må ha norsk ID- eller D-nummer.
Medlemmene velges for to år og varamedlemmene for et år av gangen. Vervene
som leder, nestleder, sekretær og kasserer velges for et år av gangen. Omvalg
er mulig. Signeringsrett gis foreningens leder og kasserer. Signeringsrett kan ved
styrevedtak gis midlertidig også til en tredjepart hvis nødvendig. Minst tre av
styrets medlemmer må beherske finsk. Styret er beslutningsdyktig når minst tre
styremedlemmer er til stede. Hvis stemmene faller likt ved avstemming, avgjør
lederens stemme.
4 § Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av februar måned.
Innkalling skjer pr. brev, e-post eller SMS minst to uker før årsmøtet. Årsmøtet
er beslutningsdyktig når antallet beslutningsdyktige fremmøtte er det dobbelte
av antall medlemmer i styret. Stemmeberettigede er medlemmer som har betalt
kontingenten for foregående år. Stemmeberettiget medlem kan stemme med
skriftlig fullmakt utstedt av et annet stemmeberettiget medlem og bevitnet av to
personer. Hvert medlem kan fremlegge maksimalt to fullmakter.
Kun de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Saker som ønskes tatt
opp på årsmøtet, må være meddelt styret skriftlig innen utgangen av foregående
år. Utenom vedtektsendringer avgjøres alle spørsmål med simpelt flertall. I
tilfelle av stemmelikhet, gjør lederens stemme utslaget. Vedtektsendringer
krever 2/3 flertall.
5 § Følgende saker blir behandlet på årsmøtet:
a) Valg av dirigent for årsmøtet.
b) Valg av sekretær for årsmøtet.
c) Valg av to medlemmer til å underskrive årsmøteprotokollen.
d) Styrets årsberetning.
e) Regnskap for siste kalenderår med revisorens beretning.
f) Valg av tre medlemmer til styret med funksjonstid to år, samt valg av
varamedlemmer med funksjonstid ett år. Årsmøte foretar fordeling av
styreverv.
g) Valg av to revisorer.

h) Valg av valgkomité med tre medlemmer.
i) Fastsettelse av årets medlemskontingent.
j) Eventuelt innkomne forslag.
6 § Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret bestemmer eller når minst
1/20 av medlemmene skriftlig forlanger det. Innkalling skjer som til et ordinært
årsmøte. Vedtektsendringer kan ikke besluttes i et ekstraordinært årsmøte.
7§ Æresmedlemmer innvoteres av årsmøtet etter forslag fra styret.
8 § Oppløsning av Norsk-finsk forening i Bergen kan skje med minst 2/3 flertall
avgitt av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer i to etter hverandre
følgende ordinære årsmøter. Foreningens midler skal da tilgodeses foreningens
formål.
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