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MODELLSTADGAR FÖR MARTHADISTRIKT
Namn, hemort, verksamhetsområde och språk
1§
Föreningens namn är ____________________________________ Marthadistrikt rf och kallas i dessa
stadgar distriktet. Föreningens hemort är ________________________________, dess
verksamhetsområde är___________________ _________________ och dess officiella språk är
svenska.
Distriktet är medlem i Finlands svenska Marthaförbund rf, som i dessa stadgar kallas förbundet.
Syfte
2§
Distriktets uppgift är att företräda de registrerade marthaföreningar som hör till distriktets
verksamhetsområde samt främja samarbetet mellan dem och förbundet. Distriktet arbetar för att
alla hem och familjer ska ha kunskap och övriga resurser att främja balans i vardagen och en hållbar
utveckling, såväl ekonomisk, ekologisk som social.

Verksamhetsformer
3§
Distriktet kan förverkliga sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva
verksamhet inom följande områden:
a) hushåll och näring
b) ekonomi och konsumtion
c) ekologi/miljömedvetenhet
d) barn- och ungdomsverksamhet
e) sociala och kulturella angelägenheter

Distriktets verksamhet kan förverkligas genom att distriktet:
a) ordnar möten, kurser, studiedagar, utställningar, tävlingar, läger och exkursioner
b) bedriver utbildnings- och rådgivningsverksamhet
c) bedriver M-klubbsverksamhet i samarbete med förbundets barn- och ungdomsorganisation och
även i övrigt stöder barn- och ungdomsarbete
d) samverkar med andra sammanslutningar, utbildningsanstalter och organisationer som verkar för
samma eller liknande syften.
För finansiering av verksamheten har distriktet rätt att förvärva och besitta för sin verksamhet
nödvändig lös och fast egendom samt bedriva trakterings- och inkvarteringsverksamhet och
småskalig publikationsverksamhet. Distriktet kan ta emot donationer och testamenten samt ordna
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lotterier och insamlingar efter att ha erhållit vederbörligt tillstånd därtill. Föreningen kan också
främja sitt syfte i mindre skala genom annan motsvarande verksamhet.
Politisk obundenhet
4§
Distriktet är partipolitiskt obundet.

Medlemmar
5§
Som medlemmar i distriktet kan distriktsstyrelsen anta registrerade lokala marthaföreningar som
verkar inom distriktets område men inte är medlemmar i förbundet. Lokala marthaföreningar bör
följa förbundets modellstadgar och stödja förbundets och distriktets syfte och verksamhet.
Som distriktets hedersordförande och hedersmedlem kan distriktsstyrelsen kalla en person som på
ett särskilt berömvärt sätt har främjat distriktets verksamhet. Distrikten kan endast ha en
hedersordförande åt gången.
De ovan nämnda lokala marthaföreningarnas medlemmar tillhör någon av följande
medlemskategorier:
1)

Ordinarie personmedlemmar

2)

Seniormedlemmar

3)

Familjemedlemmar

4)

Dubbelmedlemmar

5)

Hedersordförande och hedersmedlemmar

Antagning av medlemmar samt utträde och uteslutning ur distriktet
6§
Distriktsstyrelsen fattar beslut om antagning och uteslutning av en medlem ur distriktet, enligt vad
som bestäms i föreningslagen. Beslut om uteslutning av medlem ska fattas med minst två tredjedelar
(2/3) av de avgivna rösterna.
Medlem kan uteslutas ur distriktet på de grunder som nämns i föreningslagen eller om en medlem
agerar i konflikt med förbundets eller distriktets syfte, om en medlem trots distriktsstyrelsens
uppmaning underlåter att utesluta en sådan medlem som agerar i konflikt med
förbundets/distriktets stadgar eller beslut baserade på dem, samt på den grunden att medlemmen
under minst ett års tid helt har underlåtit att betala sin medlemsavgift.
Medlem kan också uteslutas ur distriktet om den är medlem både i distriktet och direkt under
förbundet.
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Ifall distriktsstyrelsen anser överträdelsen vara ringa, kan styrelsen ge ifrågavarande medlem en
skriftlig varning, delvis eller helt kvarhålla återbetalningen av medlemsavgiften eller fatta beslut om
avslutande av medlemmens medlemskap.
En lokal marthaförening har rätt att utträda ur distriktet om dess medlemsmöte har fattat ett
lagakraftvunnet beslut om utträde ur distriktet. En medlem har rätt att utträda ur distriktet genom
att skriftligen anmäla detta hos distriktsstyrelsen eller dess ordförande eller genom att vid
distriktsmötet anmäla detta för anteckning i protokollet. Utträdande medlemsföreningar ska till sin
anmälan bifoga ett bestyrkt protokollsutdrag där beslutet om utträde framgår.
Så snart anmälan om utträde har delgivits distriktet träder medlemmens utträde i kraft och dess
rättigheter i distriktet upphör. En lokal marthaförening är skyldig att betala medlemsavgift för hela
det kalenderår under vilket uppsägningen delgivits distriktet. Detsamma gäller andra medlemmar
som uteslutits ur distriktet. Betald medlemsavgift returneras inte till utträdande eller utesluten
medlem.

Uppbärning av medlemsavgifter
7§
Varje medlem betalar till distriktet en medlemsavgift som bestäms på distriktets höstmöte. Lokala
marthaföreningar, hedersordförande och hedersmedlemmar kan ha olika stora medlemsavgifter.
De som av distriktsstyrelsen har kallats till hedersordförande och hedersmedlemmar i distriktet
betalar ingen distriktsavgift, dock uppbärs en förbundsavgift för dessa.
De lokala marthaföreningarnas medlemsavgift består av förbundsavgift och distriktsavgift.
Lokala marthaföreningar är skyldiga att betala förbundsavgift för sina personmedlemmar och för sina
medlemsföreningars personmedlemmar i enlighet med den summa som förbundets årsmöte
bestämt för ordinarie personmedlemmar, seniormedlemmar, familjemedlemmar och andra i
stadgarna definierade personmedlemmar. Förbundets årsmöte kan besluta att medlemsavgiftens
storlek hos lokala marthaföreningar och deras medlemsföreningar är olika stora för ordinarie
personmedlemmar, seniormedlemmar, familjemedlemmar och andra i stadgarna definierade
personmedlemmar. Personmedlemmar som har ett ordinarie medlemskap i två olika
marthaföreningar betraktas som dubbelmedlemmar. Dessa personmedlemmar betalar
förbundsavgift för sitt första medlemskap, inte för det andra.
Lokala marthaföreningar är skyldiga att betala distriktsavgift för sina personmedlemmar och för sina
medlemsföreningars personmedlemmar i enlighet med den summa som distriktets höstmöte
bestämt för ordinarie personmedlemmar, seniormedlemmar, familjemedlemmar och andra i
stadgarna definierade personmedlemmar.
Enligt samma principer som ovan kan förbundets möte och distriktets möte besluta om
anslutningsavgift samt om extra medlemsavgifter.
Förbundet har rätt att uppbära förbundsavgifter och distriktsavgifter direkt av personmedlemmar
ifall distriktet och en lokal marthaförening eller dennas medlemsförening befullmäktigar förbundet
till d etta. Ifall personmedlemmen underlåter att betala förbundsavgiften till förbundet ansvarar den
lokala marthaföreningen för att betala avgiften.
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Ansvar för medlemmarnas egna förbindelser
8§
Distriktet ansvarar inte för de förbindelser som ingåtts av distriktets medlemmar.

Distriktets skyldigheter gentemot förbundet
9§
Distriktet erlägger årligen till förbundet den medlemsavgift som bestäms av förbundets årsmöte.
Distriktet ska lämna in sin årsberättelse till förbundet inom den tid och enligt den modell som
förbundets centralstyrelse bestämmer.
Distriktet är skyldigt att se till att namn och personuppgifter på dess medlemmar och lokala
marthaföreningars medlemmar uppdateras i det medlemsregister som upprätthålls av förbundet.
Distriktets stadgar och ändringar i dem ska innan de registreras hos föreningsregistret godkännas av
förbundets centralstyrelse, om de avviker från gällande modellstadgar för distrikten som förbundets
möte har godkänt.

Distriktets möten
10 §
Distriktet håller vårmöte före utgången av maj månad och höstmöte före utgången av november
månad.

Distriktets extra möten
11 §
Distriktet håller extra möte om:
1. distriktets möte så beslutar
2. distriktsstyrelsen anser det nödvändigt eller
3. om en skriftlig anhållan om att ett extra distriktsmöte ska hållas för behandlingen av ett angivet
ärende framställs av a) minst två registrerade marthaföreningar som hör till distriktet, eller b) minst
en tiondedel (1/10) av distriktets röstberättigade medlemmar.

Kallelse till distriktets möten
12 §
Kallelse till vår- och höstmöte samt ärenden som behandlas på mötet tillkännages av
distriktsstyrelsen senast 2 veckor före mötet, antingen genom att en skriftlig kallelse skickas till varje
medlem (också till hedersmedlemmar och hedersordförande), per vanligt brev, epost eller genom
tillkännagivande i den lokala tidningspressen eller på distriktets hemsida.

FÖRSLAG1 11122020
Distansdeltagande i distriktets möte är möjligt, på det sätt som distriktsstyrelsen i så fall beslutar om
innan mötet.
Om möjligheten till distansdeltagandet och proceduren måste nämnas i möteskallelsen.
Kallelse till extra distriktsmöte sker på samma sätt som till vår- och höstmöte.

Ordinarie möten, vårmöte
13 §
Vid distriktets vårmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötet öppnas
2. Konstaterande av närvarande ombud
3. Mötets laglighet konstateras
4. Val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två
rösträknare
5. Föredragningslistan för mötet godkänns
6. Föredras distriktsstyrelsens årsberättelse för det gångna året
7. Föredras bokslutet för det gångna året jämte revisorernas/verksamhetsgranskarnas utlåtande
8. Bestäms om fastställande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet för de
räkenskapsskyldiga
9. Förrättas val av distriktsstyrelsens ordförande för kommande kalenderår
10. Förrättas val av medlemmar och ersättare i distriktsstyrelsen för inkommande två år istället för
dem som är i tur att avgå. Mandatperioden inleds direkt efter vårmötets slut.
11. Förrättas val av en eller två revisor(er) jämte revisorsersättare och/eller en eller två
verksamhetsgranskare jämte vice verksamhetsgranskare att granska räkenskaperna och avge
revisionsberättelse/verksamhetsgranskningsberättelse för det inkommande kalenderåret. I det fall
att man väljer ett legitimerat revisionssamfund behöver man inte välja en revisorsersättare.
12. Behandlas ärenden som distriktsstyrelsen har beslutat att ska behandlas på mötet
13. Behandlas ärenden som en medlemsförening senast fyra veckor före mötet skriftligen hos
styrelsen har begärt att ska behandlas på mötet.

Ordinarie möten, höstmöte
14 §
Vid distriktets höstmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötet öppnas
2. Konstaterande av närvarande ombud
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3. Mötets laglighet konstateras
4. Val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två
rösträknare
5. Föredragningslistan för mötet godkänns
6. Föredras och behandlas distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för det inkommande året
7. Fastställs medlemsavgifter för det inkommande året
8. Föredras och behandlas distriktsstyrelsens förslag till budget för det inkommande året
9. Förrättas val av ombud och ersättare till förbundets möten så att ett ombud väljs för varje påbörjat
200-tal av det till distriktet och dess medlemsföreningar hörande sammanlagda personmedlemstalet.
Dessa ombud ska under perioden fram till distriktets nästa höstmöte företräda distriktet vid
förbundets möten.
10. Behandlas ärenden som distriktsstyrelsen har beslutat att ska behandlas på mötet
11. Behandlas ärenden som en medlemsförening senast fyra veckor före mötet skriftligen hos
styrelsen har begärt att ska behandlas på mötet.

Ombud vid distriktets möte
15§
Vid distriktets möte representeras distriktets medlemmar så, att varje lokal marthaförening
representeras av ett ombud och en ersättare för varje påbörjat 25-tal personmedlemmar som den
lokala marthaföreningen och dess medlemsföreningar har haft vid utgången av det senaste
kalenderåret. Varje ombud som är närvarande vid mötet har en röst.
Hedersmedlemmar av distriktet samt distriktets hedersordförande har rätt att närvara och yttra sig
vid föreningens medlemsmöten, men saknar rösträtt. Samma rätt tillkommer medlemmar i de till
distriktet hörande lokala marthaföreningarna.

Röstningsbestämmelser
16 §
Som mötets beslut gäller, om inte annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer
än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller lika avgör mötesordförandens röst, utom vid
val, som avgörs av lotten. Vid val blir de som har fått flest röster valda.

Begränsningar vid fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet
17 §
När fastställandet av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet behandlas vid vårmötet, har ombud
som under den räkenskapsperiod som behandlas har varit medlemmar eller ersättare i
distriktsstyrelsen inte rätt att delta i behandlingen av ärendet eller i beslutsfattandet.
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När revisorer och revisorsersättare/verksamhetsgranskare och vice verksamhetsgranskare väljs, har
de som är medlemmar eller ersättare av distriktsstyrelsen under den period som
revisorernas/verksamhetsgranskarnas uppdrag gäller inte rätt att delta i behandlingen av ärendet
eller i beslutsfattandet.

Distriktsstyrelsen
18 §
Distriktets angelägenheter sköts av en distriktsstyrelse, som består av, för ett år vald ordförande
jämte _______ övriga ordinarie medlemmar och ________ ersättare, som väljs av distriktets vårmöte
för två (2) kalenderår i sänder. En person kan väljas till antingen ordförande eller ordinarie medlem
så att respektive uppdrag sammanlagt i en följd kommer att omfatta högst 8 år.
Av distriktsstyrelsens medlemmar avgår årligen hälften av medlemmarna och ersättarna. Vid slutet
av det första vårmötet avgår hälften av medlemmarna och ersättarna, varvid lotten avgör vilka som
ska avgå. Mandatperioden inleds direkt efter vårmötets slut.
Styrelsen utser inom sig första och andra vice ordförande. Styrelsens medlemmar och ersättare ska
vara medlemmar av någon till distriktet hörande lokal marthaförening. Styrelsens ansvar omfattar
dess mandatperiod.

Distriktsstyrelsens beslut
19 §
Distriktsstyrelsen är beslutför om minst hälften av medlemmarna är närvarande. Som
sammanträdets beslut gäller, om inte annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av
minst hälften av de avgivna rösterna. Då rösterna faller lika avgör ordförandens röst.
Vid personval väljs den som erhållit mer än hälften av rösterna. Om ingen av kandidaterna erhåller
mer än hälften av rösterna i första omgången, ställs de kandidater som erhållit flest röster mot
varandra i den andra omgången. Om rösterna i andra omgången faller jämnt mellan kandidaterna
avgörs valet med lottdragning.
Distriktsstyrelsen kan besluta kalla distriktets hedersmedlemmar och hedersordförande till styrelsens
möten, med närvaro- och yttranderätt.

Distriktsstyrelsens skyldigheter och rättigheter
20 §
Distriktsstyrelsen ska omsorgsfullt sköta distriktets angelägenheter i enlighet med lag samt distriktets
stadgar och beslut. Distriktsstyrelsen ska se till att bokföringen är lagenlig och att
medlemsförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt vis.
Distriktsstyrelsen kan besluta om köp, försäljning, byte och inteckning av fast och lös egendom.
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Rätt att teckna distriktets namn
21 §
Distriktets namn tecknas av distriktsstyrelsens ordförande, första eller andra vice ordförande,
sekreterare eller kassör, alltid två tillsammans.

Räkenskapsperiod och revision/verksamhetsgranskning
22 §
Distriktets räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Bokslutet med nödvändiga handlingar ska av styrelsen överlämnas till
revisorerna/verksamhetsgranskarna senast en månad före vårmötet.
Revisorerna/verksamhetsgranskarna ska ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor
före vårmötet.

Ändring av stadgarna och upplösning av distriktet
23 §
Beslut om ändring av dessa stadgar ska fattas vid distriktets ordinarie möte med minst tre fjärdedelar
(3/4) av de avgivna rösterna.
Beslut om upplösning av distriktet ska fattas vid två på varandra följande möten, som ska hållas med
minst en månads mellanrum och av vilka det ena ska vara ett ordinarie möte. Förslaget om
upplösning av distriktet ska vid vartdera mötet omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna
rösterna.
Om ändring av stadgarna eller upplösning av distriktet kommer att behandlas vid ett möte, ska detta
nämnas i möteskallelsen.
Om distriktet upplöses, ska distriktets styrelse, sedan beslutet om upplösning har vunnit laga kraft,
anmäla detta till förbundets centralstyrelse. Distriktets återstående tillgångar ska, sedan samtliga
eventuella skulder och andra förbindelser reglerats, användas i enlighet med förbundets syften, eller
så ska föreningens tillgångar användas för att främja distriktets syfte enligt vad föreningens sista
möte har beslutat. Sedan detta skett, ska distriktsstyrelsen vidta åtgärder för avregistrering av
distriktet ur föreningsregistret.

