
 
 
 
Stadgar för Borgå funktionärsförening Jyty - Porvoon toimihenkilöyhdistys Jyty ry. 
 
I ALLMÄNNA STADGANDEN  
 

Namn, hemort och verksamhetsområde   
 
§ 1  Föreningens namn är Borgå funktionärsförening Jyty - Porvoon toimi-

henkilöyhdistys Jyty rf. och dess hemort är Borgå stad. 
 

Föreningen, som i dessa stadgar kallas medlemsförening, är medlem i 
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto - Offentliga och privata sek-
torns funktionärsförbund Jyty ry, som i dessa stadgar kallas Jyty. Med-
lemsföreningen är dessutom medlem i den i 14 § i Jytys stadgar åsyfta-
de region, inom vars område den verkar. Fysiska personer som är 
ordinarie medlemmar i medlemsföreningen kallas medlemmar.  

 
Medlemsföreningens verksamhetsområde är Borgå stad. 

 
 
§ 2 
SYFTE OCH VERKSAMHET  
 

Medlemsföreningen verkar som Jytys lokalförening med syfte att inom 
dess område samla i en gemensam fackorganisation alla personer, 
som är anställda av kommun/stad/samkommun/kommuner/församlin-
gar/kyrkliga samfälligheter/övriga kommunala och kyrkliga samfund 
samt av andra arbetsgivare som tillämpar kommunala och kyrkliga 
arbets- och tjänstekollektivavtal samt av dessa ägda företag och inrätt-
ningar samt anställda i övriga arbetsgivares tjänst på motsvarande 
områden och sålunda  

 
1) bevaka sina medlemmars fackliga och ekonomiska intres-

sen, 
2) påverka utvecklingen av medlemmarnas sociala ställning 

och rättigheter samt 
3) främja deras samhörighet, samarbete och inbördes ans-

varskänsla.  
 
 
§ 3  Medlemsföreningen förverkligar sitt syfte genom  
 

1) att förhandla och ingå lokala avtal för att förbättra medlem-
marnas anställningsvillkor, arbetsmiljö och arbetsförhållan-
den, göra förslag i dessa frågor, ge utlåtanden och vidta 
andra motsvarande åtgärder i frågor som rör medlemmar-
nas ställning, rättigheter, skyldigheter och uppgifter eller i 
andra för medlemmarna viktiga gemensamma frågor,  

2) att främja i 2 § avsedda personers organisering i Jytys 
medlemsföreningar,  

3) att ordna möten, utbildnings-, rådplägnings- och 
föredragsmöten, ge information i syfte att klarlägga 
medlemsföreningens och Jytys syften samt bistå 
medlemmarna med råd i frågor om intressebevakningen,  



4) att hålla kontakt med Jytys övriga medlemsföreningar,  
5)  att företräda sina medlemmar i gemensamma ärenden,  
6) att ge medlemmarna möjligheter till samvaro, rekreation 

och motion samt  
7) att främja goda förhandlingsrelationer till medlemmarnas 

arbetsgivare.     
 
 
§ 4   För att förverkliga sitt syfte kan medlemsföreningen idka samarbete 

med andra fackliga organisationer. 
 

Medlemsföreningen är partipolitiskt obunden.  
 

Medlemsföreningens språk är svenska och finska. 
 

För att stöda sin verksamhet kan medlemsföreningen ordna lotterier, 
penninginsamlingar och fester, motta gåvor och testamenten, äga och 
besitta fastigheter och aktier. 

 
 
§ 5  
MEDLEMMAR Envar i 2 § avsedd person kan bli medlem. Styrelsen besluter om anta-

gande av medlem i enlighet med de organiseringsprinciper som Jytys 
förbundsfullmäktige godkänt och de direktiv som Jytys förbundsstyrelse 
gett.  

 
Anslutningsblanketten till Jytys medlemsförening och Offentliga och 
privata sektors arbetslöshetskassa bör ifyllas sakligt och sändas till 
föreningens styrelse. Medlemsföreningen bör omedelbart sända 
anslutningsblanketten och övriga till medlemsföreningen gjorda    
ändringar  som berör medlemskapet till Jyty. 
 
Då styrelsen antar ny medlem bör den samtidigt fastslå när medlem- 
skapet börjar, vilket i regel är den dag då ansökan inlämnats till med-
lemsföreningen, dock tidigast den dag ansökan gjorts.  

 
Person som ansluter sig som medlem blir samtidigt medlem i Julkis- ja 
yksityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa – Offentliga och privata 
sektors funktionärers arbetslöshetskassa, om inte hinder för detta eller 
motivering för vägran finns i arbetslöshetskassans stadgar eller i lagen 
eller förordningen om riksomfattande arbetslöshetskassor eller om den, 
som blir medlem inte uttryckligen vägrar bli medlem i kassan.  

 
Person som ansluter sig som medlem förbinder sig att följa Jytys och 
medlemsföreningens stadgar och beslut i deras förvaltningsorgan. 
Medlemsföreningens möte kan på styrelsens förslag till medlemsfö-
reningens hedersordförande eller hedersmedlem kalla person, som i 
betydande grad främjat medlemsföreningens verksamhet. Person som 
kallats till Jytys hedersordförande eller hedersmedlem kallas även av 
sin medlemsförenings möte till hedersordförande eller hedersmedlem i 
medlemsföreningen.  

 
§ 6 
FRIMEDLEMMAR Medlem som före 1.1.2005 har ansökt om befrielse från skyldigheten 

att erlägga medlemsavgift (frimedlem) till Jyty är inte skyldig att betala 
medlemsavgift.  



 
Hedersordförande och hedersmedlem är inte skyldig att erlägga med-
lemsavgift.  

 
 
§ 7  
UNDERSTÖDANDEMEDLEMMAR  
 

Medlem som blir pensionerad från i § 2 avsedd arbetsgivares tjänst 
kan fortfarande höra till medlemsföreningen som understödande med-
lem. Understödande medlem är inte skyldig att erlägga medlemsavgift 
till förbundet och är inte heller valbar till Jytys organ. Understödande 
medlem har närvaro- och yttranderätt på möten.  

 
Som understödande medlem kan styrelsen godkänna även andra per-
soner som varit i 2 § avsedd arbetsgivares tjänst. 

 
 
§ 8 
MEDLEMSAVGIFTER 
 

Medlem bör erlägga procentuell medlemsavgift till Jyty beräknad på 
den ordinarie lönen under löneutbetalningsperiod, vilken innehåller 
medlemsavgift till medlemsföreningen enligt beslut av höstmötet och 
medlemsavgift till Jyty enligt beslut av förbundsfullmäktige. Medlems-
avgift till i 5 § avsedd arbetslöshetskassa erlägges utan särskild upp-
börd av medlemmen från till förbundet uppburna procentuella 
medlemsavgifter. Av den av arbetslöshetskassan utbetalade förmånen 
uppbärs en procentuell förbundsmedlemsavgift. 

 
Medlemmen är skyldig att meddela föreningens styrelse när 
arbetslösheten börjar. 

 
Vidare bör medlem till Jyty erlägga eventuell extra medlemsavgift i 
enlighet med § 11 i Jytys stadgar. Beslut om uppbörd av extra 
medlemsavgift fattas av styrelsen. 

 
Medlemsavgiften bör erläggas senast fyra månader efter avslutad lö-
neutbetalningsperiod.  

 
Understödande medlemmar erlägger till medlemsföreningen en i euro-
belopp fastställd medlemsavgift för understödandemedlemmar i 
enlighet med höstmötets beslut.  
 
Medlem som under viss tid, minst en månad, har blivit utan ordinarie 
lön på grund av studier, värnplikt, arbetslöshet, arbetsoförmåga på 
grund av sjukdom eller olyckshändelse, barnsbörd, adoption eller vård 
av sitt barn eller som lämnats utan förtjänstbunden förmån från 
arbetslöshetskassan, är berättigad att bli befriad från i 1 momentet 
avsedd skyldighet att erlägga medlemsavgift med bibehållande av sitt 
medlemskap i medlemsföreningen och i arbetslöshetskassan genom 
att meddela föreningens representant eller till förbundsregistret. 
Befrielsen kan fortgå högst 12 månader per gång.  Medlemmen bör då 
till medlemsföreningen erlägga en i eurobelopp fastställd 
medlemsavgift, som fastställts av höstmötet i stället för en procentuell 
medlemsavgift.  



 
Medlem bör regelbundet i enlighet med stadgar och beslut fullgöra sin 
skyldighet att erlägga medlemsavgift. Om medlem - i det han uppfyller 
förutsättningarna för att erhålla i 10 § avsedda förmåner eller bibehål-
len rösträtt och valbarhet - har underlåtit att erlägga till betalning förfal-
len medlemsavgift  fyra (4) månader förlorar han sin rätt till dessa 
förmåner.  

 
 
§ 9 
MEDLEMMENS ÖVRIGA SKYLDIGHETER  
 

Medlem bör  
 

1) till Jyty meddela om ändrade uppgifter i medlemsregistret,  
2) till medlemsföreningen och till Jyty ge all den konfidentiella 

information om sina arbetsuppgifter, avlöning och andra 
anställningsvillkor och om ändringar i dessa som medlems-
föreningens styrelse eller Jytys förbundsstyrelse anser 
nödvändiga för att uppnå Jytys syfte,  

3) om han/hon märker att avtal som binder Jyty och 
medlemmarna inte följs i hans avlöning och i hans/hennes 
övriga anställningsvillkor, kontakta förtroendemannen för 
att få detta tillrättalagt samt 

4) för egen del sträva efter att upprätthålla god 
gemenskapsanda bland kommunala tjänsteinnehavare, 
funktionärer och arbetstagare samt andra löntagargrupper. 

 
 
§ 10 
MEDLEMSRÄTTIGHETER  
 

Medlem, som uppfyllt sina medlemsskyldigheter är berättigad  
1) att av Jyty och medlemsföreningen få råd och stöd i alla 

frågor, som rör avlöning och anställningsvillkor,  
2) att om denne är medlem i den i § 5 avsedda arbetslöshets-

kassan få förmån från arbetslöshetskassan,  
3) att i enlighet med Jytys stadgar och beslut få ekonomiskt 

stöd av Jyty,  
4) att få rättshjälp för att lösa juridiska problem som uppstått i 

anställningsförhållandet som ligger till grund för medlems-
kapet i Jyty eller som uppstått i verksamhet inom Jyty eller 
inom medlemsförening enligt 34 § i Jytys stadgar efter att i 
minst sex (6) månader eller enligt förbundsstyrelsens pröv-
ning även en kortare sammanhängande period varit med-
lem i Jyty,  

5)  att få alla övriga medlemsförmåner Jyty erbjuder. 
 
 
§ 11 
UTTRÄDE OCH UTESLUTNING 
 

Medlem som önskar utträda ur medlemsförening bör anmäla om detta 
skriftligt hos styrelsen eller dess ordförande eller muntligt på medlems-
föreningens möte för att antecknas i protokollet.  

 



Styrelsen kan, efter att ha hört medlemmen, anse att medlem utträtt ur 
föreningen om medlemmen har underlåtit att erlägga medlemsavgift 
under den tid som stadgats i § 8 moment 3. Styrelse kan utesluta 
medlem ur medlemsföreningen om denne inte inom av styrelsen fast-
slagen tid erlagt till betalning förfallen medlemsavgift eller om medlem 
utträder ur i § 2 avsedd arbetsgivares tjänst utan att avgå med pension 
eller bli arbetslös eller om han verkar i strid med medlemsföreningens 
stadgar och syftemål eller annars försummar sina förpliktelser till med-
lemsföreningen eller Jyty.  

 
Utesluten medlem kan till medlemsföreningens möte besvära sig över 
beslutet om uteslutning genom att till styrelsen inlämna skriftligt besvär 
inom trettio (30) dagar efter att beslutet om uteslutning kommit till den 
uteslutnes kännedom. Ärendet behandlas vid medlemsföreningens 
följande möte. Medlem som utträtt eller har uteslutits mister alla för-
troendeuppdrag och sin rätt till medlemsföreningens egendom. Med-
lemskapet för medlem som utträtt upphör vid slutet av den på anmälan 
följande månaden. Beslutet om uteslutning träder i kraft omedelbart när 
definitivt beslut i ärendet fattats eller ifall att ändring inte sökes, inom 
utsatt tid. Medlem som uteslutits från medlemsförening kan åter antas 
som medlem på villkor som styrelsen fastställt.  

 
Vid omedelbar övergång från medlemsförening till annan bibehåller 
medlemmen sina medlemsförmåner i Jyty om han ansöker om med-
lemskap inom trettio (30) dagar efter utträdet. Som anmälan om 
utträde räcker ändringsanmälan till Jytys medlemsregister om 
medlemskap i den nya medlemsföreningen.  

 
 
II BESLUTANDERÄTT OCH FÖRVALTNING  
 
§ 12 
ORGAN  Medlemsföreningens möte har beslutanderätt i föreningen och styrel-

sen handlägger medlemsföreningens ärenden.  
 
 
§ 13 
MÖTEN   Medlemsföreningens ordinarie möten är vår- och höstmötet. Dessutom 

kan medlemsförening sammankomma till extra möte vid behov på kal-
lelse av styrelsen eller om minst en tiondel (1/10) av de röstberättigade 
medlemmarna skriftligt anhåller om det av styrelsen för behandling av 
angivet ärende.  

 
Möteskallelse, där de viktigaste till behandling föreliggande ärendena 
anges, sänds till medlemmarna enligt vårmötets beslut genom skriftlig 
kallelse eller via e-post till medlem, som meddelat sin e-post adress till 
styrelsen eller genom att meddela om mötet via annons i tidning eller 
med kopierat meddelande som distribueras på arbetsplatserna minst 
sju (7) dagar före mötet, då det är fråga om sammankallande av or-
dinarie möte och minst tre (3) dagar före mötet, då det är fråga om 
sammankallande av extra möte.  

 
Medlem som på ordinarie möte vill ta upp till behandling särskilt ärende 
skall därom sända en skriftlig motion till styrelsen och om möjligt jämte 
beslutsförslag senast trettio (30) dagar före mötet.  

 



Mötets beslut blir den åsikt som över hälften av de i omröstningen giv-
na rösterna har omfattat om inte annat bestämts i föreningslagen eller 
dessa stadgar. Om rösterna faller lika avgör den åsikt som mötets ord-
förande meddelar sig omfatta. Vid val blir den vald som fått de flesta 
rösterna. Om rösterna faller lika avgör lotten.  

 
Över mötet uppgörs protokoll, för vars justering protokolljusterare ut-
ses. I brådskande fall kan beslut och protokoll justeras till denna del 
redan på samma möte.  

 
 
§ 14 
VÅRMÖTE  Styrelsen besluter om närmare tid och plats för vårmötet som hålls 

årligen före den 31 mars. På vårmötet behandlas följande ärenden: 
 

1) behandlas av styrelsen given verksamhetsberättelse för 
föregående år samt beslutes om åtgärder som berättelsen 
ger anledning till,  

 
2) behandlas föregående års bokslut samt revisorernas utlå-

tande, fastställes bokslutet och beslutes om beviljande av 
ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga,  

3) beslutes om användning av överskottet eller täckandet av 
eventuellt underskott,  

4) beslutes hur möteskallelserna publiceras, med beaktande 
av bestämmelserna i § 13,  

5) väljes vid behov medlemsföreningens representanter och 
ett tillräckligt antal ersättare till Jytys förbundskongress och 
Jytys valdistrikts möte, till vilket medlemsföreningen hör,  

6) behandlas medlemsmotioner och styrelsens svar på dessa 
samt 

7) beslutes om övriga för mötet framförda ärenden med iakt-
tagande av bestämmelserna i 24 § föreningslagen.  

 
 
§ 15 
HÖSTMÖTET  Styrelsen besluter närmare tid och plats för höstmötet, som hålls årli-

gen i september-december. På höstmötet behandlas följande ärenden: 
 

1) fastställes medlemsavgifterna för nästa kalenderår med 
beaktande av stadgandena i § 8,  

2) fastställes arvoden för styrelsens ordförande och medlem-
mar samt revisorer och eventuella arvoden för övriga för-
troendeuppdrag samt ersättningsgrunderna för reseersätt-
ningar för följande kalenderår,  

3) fastställes budget samt verksamhetsplan för följande år,  
4)  väljes styrelseordförande,  
5)  fastställes antalet medlemmar i styrelsen,  

  6) väljes ordinarie medlemmar i styrelsen samt personliga 
ersättare för dessa,  

7) väljes en ordinarie revisor och en ersättare. Om till revisor 
enligt lagen om revision § 33 och 34 väljs ett 
bokföringssamfund väljs ingen revisorsersättare.          

8) väljes vid behov medlemsföreningens representanter och 
ett tillräckligt antal suppleanter till Jytys förbundskongress 
och Jytys valdistriktsmöte till vilket föreningen hör,  



9) behandlas medlemsmotionerna och styrelsens svar på 
dessa samt 

10) beslutas om andra inför mötet framlagda ärenden med 
beaktande av bestämmelserna i 24 § föreningslagen.  

 
 
§ 16 
STYRELSEN  Till styrelsen hör förutom ordförande minst tre (3), högst tolv (12) övriga 

ordinarie medlemmar, av vilka de sistnämnda bör ha en personlig 
ersättare. Styrelsen väljs för ett kalenderår i sänder. Styrelsen utser 
inom sig en vice ordförande och inom sig eller utanför styrelsen en sek-
reterare, en handläggare av medlemsärenden (medlemssekreterare) 
och övriga erforderliga funktionärer.  

 
Vid val av styrelsemedlemmar bör beaktas att man om möjligt väljer 
styrelsemedlemmar bland personalen hos i § 2 avsedda arbetsgivare, 
ämbetsverk och inrättningar samt från olika yrkesgrupper.  

 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid förfall av 
denne på kallelse av vice ordförande. Styrelsen är beslutför då förutom 
ordförande eller vice ordförande minst hälften av styrelsens övriga 
medlemmar är närvarande. Om ordinarie styrelsemedlem är förhindrad 
att delta i mötet skall han kalla in sin personliga ersättare till mötet.  

 
Styrelsens beslut blir den åsikt som över hälften av de i omröstningen 
givna rösterna har omfattat. Om rösterna faller jämnt avgör den åsikt 
som mötets ordförande meddelar sig omfatta. Vid val blir den vald som 
fått de flesta rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör lotten.  

 
Beslutsprotokoll uppgörs över styrelsens sammanträden eller om skilt 
beslut fattats därom ett mera omfattande diskussionsprotokoll. Proto-
kollet bör undertecknas av ordförande och sekreteraren samt godkän-
nas av styrelsen eller justeras av två protokolljusterare.  

 
 
§ 17 
STYRELSENS UPPGIFTER 
 

Medlemsförenings styrelse 
 

1) leder medlemsföreningens verksamhet i enlighet med 
dessa stadgar och beslut på medlemsföreningens möte,  

2) förvaltar medlemsföreningens egendom och beslutar om 
användningen av dess penningmedel med beaktande av 
bestämmelserna i stadgarna och direktiv som utfärdats på 
medlemsföreningens möten,  

3) anställer och avskedar medlemsföreningens personal samt 
beslutar om dess avlöning inom ramen för budgeten,  

4) godkänner och utesluter medlemmar samt sköter om att 
medlemsregistrets uppgifter är aktuella,  

5) ansvarar för att förtroendemän avtalsenligt tillsätts på ar-
betsplatserna, övervakar deras verksamhet och bistår dem 
vid handläggande av arbets- och tjänstekollektivavtalsfrå-
gor,  

6) besluter om att inleda lokala förhandlingar och utser för-
handlare,  



7) besluter om godkännandet av lokala tjänste- och arbetskol-
lektivavtal 

8) ansvarar för att medlemsföreningens representanter utses 
till samarbetsorganisationerna,  

9) utser vid behov inom sig medlemmar till ett arbetsutskott 
och fastställer reglemente för dess verksamhet,  

10)  ansvarar för att medlemsföreningen uppfyller 
uppgifter och skyldigheter som Jyty ålagt den, särskilt skyl-
digheterna i 16 § i Jytys stadgar.  

11) ansvarar för att bokslut och verksamhetsberättelse upp-
görs för varje kalenderår,  

12) gör upp verksamhetsplan och budgetförslag för följande 
kalenderår samt gör förslag till höstmötet om medlemsav-
giften med beaktande av stadgandena i § 8,  

   13) besluter om uppbärande av extra medlemsavgift efter att 
Jytys förbundsfullmäktige fattat beslut i frågan,  

   14) tillsätter vid behov arbetsgrupper för att utföra bestämda 
arbetsuppgifter samt  

   15) behandlar alla motioner, som inlämnats av medlemmarna 
till föreningsmötet samt avger utlåtande om dessa. 

 
 
III SÄRSKILDA STADGANDEN  
 
§ 18 
TECKNANDE AV NAMN  
 

Medlemsföreningens namn tecknas av ordföranden eller vice ordföran-
den, någon av dem tillsammans med någon av styrelsens ordinarie 
medlemmar eller en av styrelsen till namntecknare utsedd funktionär i 
medlemsföreningen.  

 
 
§ 19 
AVSLUTANDE AV RÄKENSKAPER 
 

Medlemsföreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Räkenska-
perna och övriga dokument rörande förvaltningen bör senast tre (3) 
veckor före vårmötet överlämnas till revisorerna, som bör avge utlåtan-
de över utförd granskning. Utlåtandet riktas till vårmötet och ges till 
styrelsen minst två veckor före vårmötet.  

 
 
§ 20 
KONTAKTPERSONER 
 

Styrelsen kan tillsätta kontaktpersoner för medlemsföreningen vid i § 2 
avsedda arbetsgivares ämbetsverk och inrättningar. 

 
Kontaktpersonerna bör inom sitt verksamhetsområde verka för att in-
formera om medlemsföreningens och Jytys mål och sprida styrelsens 
informationsmaterial till medlemmarna samt sköta om att medlemmar-
na på begäran får information om medlemsföreningens och Jytys verk-
samhet.  

 
 



§ 21 
UNDERAVDELNINGAR  
 

Medlemsförening kan inom sitt verksamhetsområde grunda oregistre-
rade underavdelningar med av styrelsen godkända stadgar. Underav-
delningarna verkar under styrelsens ledning och övervakning. Förenin-
gens möte besluter om underavdelningarnas verksamhetsområde och 
antal. Anmälan om grundande av underavdelningar bör göras till Jyty.   

 
 
§ 22 
ÄNDRING AV STADGARNA 
 

Dessa stadgar kan ändras med beslut av medlemsföreningens möte 
om därom har meddelats i möteskallelsen och om för en ändring avges 
minst 2/3 av antalet avgivna röster.  
 
Medlemsförening som önskar avvika från modellstadgarna som 
godkänts av Jytys förbundsfullmäktige bör underställa 
stadgeändringsärendet Jytys organ för beslut i enlighet med § 7 i Jytys 
stadgar.  

 
 
§ 23 
FÖRENINGENS UTTRÄDE UR FÖRBUNDET  
 

En förutsättning för föreningens utträde ur förbundet är minst två tred-
jedelar (2/3) av de avgivna rösterna på föreningens möte.  

 
 
§ 24 
UPPLÖSNING ELLER INDRAGNING AV MEDLEMSFÖRENING  
 

Medlemsförening får inte fatta beslut om upplösande av föreningen 
utan att meddela därom till Jytys förbundsstyrelse.  

 
Om medlemsförening upplöses bör dess kvarvarande tillgångar använ-
das på sätt om vilket beslutats vid det sista mötet och till ett ändamål 
som kommer i § 2 avsedda personer till godo eller överlämna medlen 
till Jyty.  

 
Beslut om upplösning bör göras vid två på varandra följande förenings-
möten med minst fyra femtedels (4/5) majoritet av vid vardera mötet 
avgivna rösterna. Mellan mötena bör förflyta minst en (1) månad.  

 
 
§ 25  Denna stadgeändring inverkar inte kränkande på redan erhållna med-

lemsrättigheter.  
 
 
26 § 
TILLÄMPNING AV ÖVRIGA STADGANDEN  
 

I övrigt tillämpas Jytys stadgar och beslut samt föreningslagen.  
 
 


