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”Olofsleder i Finland rf - Suomen Olavinreitit ry”  
 
Förslag till stadgar (27.2 2018) 

 
1. Föreningens namn och hemort  

Föreningens namn är ”Olofsleder i Finland rf - Suomen Olavinreitit ry” och dess hemort är 
Åbo stad. Förenings- och styrelsemöten kan hållas på annan ort än hemorten. Föreningen är 
tvåspråkig, svenska-finska. Föreningens namn kan även användas enspråkigt. I internationella 
sammanhang kan föreningen använda det inofficiella namnet The St. Olav Ways of Finland.  

 
2. Föreningens syfte och verksamhet 

Föreningens syfte är att, med den kristna pilgrimsvandringstraditionen som utgångspunkt, 
utveckla och upprätthålla Olofsleder i Finland och på Åland, arbeta med intressebevakning 
gällande kulturarv, turism och besöksnäringar invid pilgrimslederna, samt inspirera till 
kulturevenemang och andliga upplevelser under pilgrimsvandringar. 

Föreningen arrangerar utbildningar, informationstillfällen och seminarier om 
pilgrimsvandring, samverkar med andra aktörer för utvecklande och förbättrande av 
väglandskap och trafiksäkerhet kring vandringsleder, verkar som samarbets- och avtalspart 
gentemot myndigheter samt utvecklar samarbetsnätverk och direktiv för aktörer kring 
pilgrimslederna. 

Föreningen deltar aktivt i utvecklandet av turistdestinationer och besöksnäringar samt 
bevarandet av kulturlandskap längs Olofslederna. I samverkan med andra aktörer skapar 
föreningen möjligheter till kulturaktiviteter och andligt liv för pilgrimsvandrare.  

Föreningen deltar i internationellt samarbete gällande kulturvägar, med särskild betoning på 
nordiskt samarbete, samt administrerar officiella varumärken med anknytning till Olofsleder 
och pilgrimsvandring. 

För sin verksamhet kan föreningen sälja, köpa och äga fast och lös egendom, söka 
finansiering samt ta emot donationer och testamenten som tjänar föreningens syfte.  

 
3. Medlemmar 

Till ordinarie medlem i föreningen kan antas juridisk person som godkänner föreningens 
stadgar och vill verka för dess ändamål. Till understödande medlem kan godkännas 
privatperson eller samfund med rättskapacitet som vill understöda föreningens syfte och 
verksamhet. Föreningens styrelse godkänner ordinarie och understödande medlemmar. 
Föreningens möte kan på styrelsens förslag utse hedersordförande och hedersmedlemmar. 



Dessa utmärkelser gäller personer som på betydande sätt har främjat och stött föreningens 
verksamhet. 

De ordinarie medlemmarna indelas i medlemskategorier som hörande till antingen offentliga 
sektorns, privata sektorns eller tredje sektorns aktörer. Hedersordförande och 
hedersmedlemmar räknas till kategorin tredje sektorns aktörer.  

Utträde ur föreningen sker genom anmälan till styrelsen eller genom anmälan för anteckning i 
protokollet vid föreningens möte. Utträdet blir gällande sex månader efter gjord anmälan, 
såvida inte anmälan om utträde återtagits innan dess.  

Medlem som under tre på varandra följande års tid försummat att erlägga sin medlemsavgift 
kan styrelsen utesluta ur föreningen.  

 
4. Anslutnings- och medlemsavgift 

Årsmötet beslutar om anslutningsavgiften och den årliga medlemsavgiften som uppbärs av 
ordinarie och av understödande medlemmar. Olika medlemskategorier kan ha olika avgifter. 
Hedersordförande och hedersmedlemmar betalar inga medlemsavgifter. 

 
5. Styrelse 

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som består av en ordförande och 5–14 
ordinarie ledamöter som alla väljs på årsmötet. Styrelseplatserna fördelas enligt 
medlemskategori enligt följande: 

Offentliga sektorns kyrkliga aktörer på fastlandet högst 3 platser 
Offentliga sektorns ickekyrkliga aktörer på fastlandet högst 3 platser 

Offentliga sektorns aktörer på Åland högst 2 platser 
Privata sektorns aktörer högst 3 platser 
Tredje sektorns aktörer högst 3 platser 

Styrelsemandaten är två kalenderår, undantagsvis kortare om årsmötet så beslutar. Endast 
hälften av styrelsen kan samtidigt stå i tur att avgå. De första att avgå väljs genom lottning. 
Om det för någon medlemskategori saknas förslag till styrelseledamöter, eller 
medlemskategorin för tillfället helt saknas i föreningen, kan platsantalet för återstående 
medlemskategorier, enligt årsmötets beslut, utökas med högst två tillfälliga mandat, ettåriga 
eller tvååriga, på så sätt att hälften av styrelsen står i tur att avgå vid nästa årsmöte. 

Föreningens ordinarie medlemmar, hedersordförande och hedersmedlemmar kan nominera 
kandidater till ordförandeplatsen och styrelsen senast två veckor före årsmötet. På basen av de 
nominerade kandidaterna upprättar styrelsen ett valförslag för årsmötet.  

Styrelsens väljer en vice ordförande inom sig samt en sekreterare, kassör och andra 
nödvändiga funktionärer antingen inom sig eller utom sig. Styrelsen anställer tjänstemän och 
arbetstagare i arbetsavtalsförhållande samt fastställer deras arbetsvillkor. Styrelsen kan 



tillsätta utskott, arbetsgrupper och kommittéer för skötseln av särskilda ärenden i enlighet med 
styrelsens beslut. 

Styrelsen sammankallas av ordföranden, eller när hen är förhindrad, av vice ordföranden då 
de anser att det behövs eller när minst hälften av styrelseledamöterna så kräver. Styrelsen är 
beslutför när minst hälften av dess ledamöter med ordförande eller vice ordförande 
inberäknad är närvarande. Röstningar avgörs genom enkel röstmajoritet. Om rösterna faller 
lika avgör ordförandes röst, i val avgör lotten. 

 
6. Tecknande av föreningens namn 
 

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, 
två tillsammans. 

 
7. Räkenskapsperiod   

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Styrelsens årsberättelse och bokslut med 
behövliga handlingar skall senast en månad före årsmötet överlämnas till föreningens 
verksamhetsgranskare/revisorer, som senast två veckor före årsmötet till styrelsen skall 
överlämna en berättelse över utförd förvaltnings- och räkenskapsgranskning.  

 
8. Föreningens möte 

Medlemmarnas beslutanderätt utövas vid ordinarie och extra föreningsmöte. Ordinarie 
föreningsmöte, kallat årsmöte, sammankallas en gång per år före utgången av mars på en av 
styrelsen fastställd dag. Extra föreningsmöte sammankallas om föregående möte beslutar så, 
om styrelsen anser det vara nödvändigt eller om minst en tiondel av föreningens 
röstberättigade medlemmar skriftligt anhåller om det för ett givet ärende.  

På beslut av styrelsen är det möjligt att delta i föreningens möte via telekommunikation eller 
annat tekniskt hjälpmedel antingen före eller under mötet. Om val skall förrättas vid 
ifrågavarande möte bör styrelsen ombesörja att medlemmarna kan rösta per post, på så sätt att 
valhemligheten bevaras.  

Alla medlemmar har närvarorätt vid föreningens möten men rösträtt tillkommer enbart 
ordinarie medlemmar, hedersordförande och hedersmedlemmar.  

Medlemmar, förutom hedersordförande, hedersmedlemmar och understödande medlemmar, 
utser genom fullmakt sin representant till föreningens möten. Styrelseledamot har alltid 
närvarorätt vid föreningsmöte, men ej rösträtt om hen inte är befullmäktigad att representera 
någon ordinarie medlem.  

Varje ordinarie medlems befullmäktigade representant, hedersordförande och hedersmedlem 
har en röst på föreningsmötet. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i 
stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om 
rösterna faller lika avgör ordförandes röst, vid val avgör lotten.  



 
9. Sammankallande av föreningens möten 

Styrelsen ska sammankalla föreningsmöten minst två veckor före mötet per brev eller e-post 
till medlemmarna. 

 
10. Årsmötet  

Föreningens årsmöte behandlar följande ärenden:  
1. mötet öppnas  
2. mötet väljer ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare 
3. mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört  
4. mötets arbetsordning godkänns 
5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras 
6. beslut om att bokslutet fastställs samt att ansvarsfrihet till styrelsen och övriga 
ansvarsskyldiga beviljas 
7. verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs 
8. konstateras vilka styrelseledamöter som är i tur att avgå samt fastställs fördelningen av 
styrelseplatserna mellan medlemskategorierna under det nya verksamhetsåret 
9. val av styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmar 
10. val av verksamhetsgranskare och dennes suppleant 
11. övriga ärenden som anges i kallelsen 
Om en föreningsmedlem begär att årsmötet ska behandla ett ärende, ska ärendet tillställas 
styrelsen senast två veckor före årsmötet. 
12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen 
Beslut om ändring av stadgarna eller om upplösning av föreningen ska fattas på föreningens 
möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de avgivna rösterna. Stadgeändringen eller 
upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen. Om föreningen upplöses används 
föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det 
möte som fattar beslutet om upplösning. 

11. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen 

Beslut om ändring av stadgarna eller om upplösning av föreningen ska fattas på föreningens 
möte med minst en tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de avgivna rösterna. Stadgeändringen 
eller upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen. Om föreningen upplöses 
används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms 
av det möte som fattar beslutet om upplösning. 

	


