
POHJOISMAISEN KONSERVAATTORILIITON SUOMEN OSASTO ry 

NORDISKA KONSERVATORFÖRBUNDETS FINLÄNDSKA SEKTION rf 
 
 

 
1§ Föreningens namn är Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry, på svenska 
Nordiska konservatorförbundets finländska sektion rf och i engelskspråkiga sammanhang Nordic 
Association of Conservators Finnish Section. Föreningen är en sektion av Nordiska 
Konservatorförbundet. 

 

2§ Föreningens hemort är Helsingfors och dess verksamhetsområde omfattar hela landet. 

 

3§ Föreningens ändamål är att  
- verka som en förbindelselänk för fackmän, yrkesutövare och experter som arbetar inom 
konserveringsbranschen  
- att utveckla konservering som vetenskap och fackområde samt främja föreningsmedlemmarnas 
yrkesskicklighet  
- tillvarata yrkesgruppens sociala intressen  
- representera finländsk konservering som yrkesgren i såväl hemlandet som internationellt. 
 
Föreningen och dess medlemmar förbinder sig att följa de yrkesmässiga riktlinjerna från European 
Confederation of Conservator-Restorers’ Organizations (E.C.C.O.). Föreningen är politiskt 
obunden. 

 

4§ För att förverkliga ändamålet ska föreningen  
- arrangera konferenser, föreläsnings- och föredragstillfällen samt kurser  
- ordna studiebesök och studieresor  
- bedriva publicerings- och utbildningsverksamhet  
- ge utlåtanden och ta initiativ i frågor gällande konserveringsbranschen 
 
Föreningen tar emot donationer och testamenterade medel. 
 
För att stödja verksamheten ordnar föreningen basarer, lotterier och fester. 
 
Föreningen kan vara medlem i sådana inhemska och internationella organisationer som på ett 
professionellt och samhälleligt plan främjar konserveringsbranschen. 

 

5§ Föreningens medlemmar består av  
- associerade medlemmar 
- ordinarie medlemmar  
- studerandemedlemmar  
- stödjande institutioner 
- hedersmedlemmar 
 



Till ordinarie medlem kan väljas en person som har en konservatorsexamen på minst 
yrkeshögskolenivå inom antingen ett finländskt, av undervisningsministeriet godkänt 
utbildningsprogram eller ett motsvarande utbildningsprogram utomlands och som efter sin examen 
i minst två år arbetat med konserveringsuppdrag. 

Till studerandemedlem kan väljas en person som har studierätt till ett av undervisningsministeriet 
fastställt utbildningsprogram för konservering på minst yrkeshögskolenivå  i Finland eller inom ett 
motsvarande utbildningsprogram utomlands. 
 
Till studerandemedlem kan också väljas en person som för övrigt uppfyller kriterierna för ordinarie 
medlemskap, men som saknar minst två års arbetserfarenhet inom branschen. 

Till stödjande institutionsmedlem kan väljas en av föreningens verksamhet intresserad rättsgiltig 
sammanslutning.   
 
Klassen för associerade medlemmar är sluten och accepterar inte längre några nya medlemmar. 
De uppnådda rättigheterna bevaras och de tidigare associerade medlemmarna behåller sitt 
medlemskap trots att inga nya associerade medlemmar längre väljs. 
 
Ansökan om medlemskap görs på en ansökningsblankett. 
 
Medlemmar godkänns på styrelsens förslag vid föreningens möten. 
 
Däremot godkänner styrelsen de stödjande institutionsmedlemmarna. 
 
Styrelsen kan bevilja en meriterad ordinarie medlem hedersmedlemskap. Hedersmedlemskapet är 
avgiftsfritt. 
 
Beslutanderätten i föreningen utövas av de ordinarie medlemmarna. 
 
Studerandemedlemmarna, de stödjande institutionsmedlemmarna och de associerade 
medlemmarna har yttranderätt vid föreningens möten. De får också föreningens tidskrifter. 

 

6§ Föreningens höstmöte beslutar om medlemsavgifterna. Föreningens styrelse beslutar om 
förfallodag för medlemsavgiften. 

 

7§ Medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen eller 
styrelsens ordförande eller muntligen meddela om sitt utträde, vilket antecknas i föreningens 
mötesprotokoll. 

Medlem som under två påföljande år inte har betalat eller inte på uppmaning betalar sin 
medlemsavgift, anses enligt styrelsens beslut ha utträtt ur föreningen. 

Föreningens styrelse kan utesluta en medlem som verkar i strid med stadgarna eller åsamkar 
föreningen eller konservatorskåren betydande skada. 
 
 
8§ Föreningens verksamhet leds av styrelsen som består av åtta ledamöter, som utsetts bland de 
ordinarie medlemmarna, ordföranden, vice ordföranden och sex ordinarie ledamöter. Samtliga här 
nämnda väljs vid höstmötet för två år i taget. Fyra ledamöter avgår årligen så att vice ordföranden 



och tre ledamöter står i tur att avgå under det första året och under det påföljande året ordföranden 
och tre ledamöter. 

 
Om en styrelseledamot avgår under sin mandatperiod, väljs en ny ledamot vid föreningens möte 
för den resterande tiden. 
 
Styrelsen väljer sekreterare och kassör. 
 
Ordföranden, eller om denne har förhinder vice ordföranden, sammankallar styrelsen vid behov 
och alltid när tre styrelseledamöter så kräver. 
 
Styrelsen är beslutför när hälften av styrelseledamöterna, av vilka en är antingen ordföranden eller 
vice ordföranden, är närvarande. När rösterna faller jämnt avgör ordförandens mening. 

 

9§ Styrelsens uppgifter är att: 
- verka så att föreningens ändamål uppfylls 
- representera föreningen och ingå förbindelser på föreningens vägnar 
- kalla föreningen till möten och bereda de ärenden som behandlas vid dem 
- verkställa vid mötena fattade beslut 
- upprätta verksamhetsberättelse 
- upprätta förslag till verksamhetsplan och budget 
- presentera medlemsansökningar vid föreningens möten 
- föra matrikel över föreningens medlemmar 
- sköta föreningens ekonomi 
- besluta i ärenden som det inte enligt lag åligger föreningens möten att avgöra 

 

10§ Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår. Räkenskaperna tillställs revisorerna för 
granskning minst tre veckor före vårmötet.  
 
Revisorerna bör minst två veckor före vårmötet tillställa styrelsen ett skriftligt, till föreningen riktat 
utlåtande om sin granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper. 

 

11§ Föreningens möten är vårmötet, höstmötet och extra möte. 
 
Vårmötet äger rum i februari-mars. 
 
Information om mötet ska utgå skriftligen till medlemmarna fjorton dagar i förväg. 
 
På vårmötet behandlas följande ärenden: 
- föreningens verksamhetsberättelse från det gångna året föredras 
- föreningens bokslut och revisorernas berättelse föredras 
- föreningens bokslut fastställs och mötet beslutar om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga 
- beslut om medlemsansökningar 
 
Höstmötet äger rum i oktober-november. Information om höstmötet ska utgå skriftligen till 
medlemmarna fjorton dagar i förväg. 
 
På höstmötet behandlas följande ärenden: 



- följande års verksamhetsplan och budget fastställs och storleken på medlemsavgifterna, som 
debiteras medlemmarna, anges separat för de olika medlemskategorierna 
- val av styrelseledamöter i enlighet med 8§ 
- val av två revisorer och två revisorssuppleanter för att granska följande års räkenskaper 
- beslut om medlemsansökningar 
 
Ett extra möte sammankallas vid behov eller alltid när minst 1/10 av de ordinarie medlemmarna så 
skriftligen kräver. Information om extra möte bör utgå till medlemmarna skriftligen fem dagar på 
förhand. 
 
Rösträtt har endast de ordinarie medlemmarna, av vilka var och en har rätt att med fullmakt 
representera en frånvarande medlem. 
 
Vid omröstning vinner den åsikt som får mest röster, såvida inte annat bestäms i stadgarna eller i 
föreningslagen. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, utom i val då lotten avgör. 

 

12§ Föreningens namn tecknas av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören två i 
förening. Den ena undertecknaren bör alltid vara antingen ordföranden eller vice ordföranden. 

 

13§ Ingen enskild medlem eller medlemsgrupp får i offentligheten uppträda i föreningens namn 
utan styrelsens medgivande. 

 

14§ Föreningens stadgar kan med 3/4 majoritet ändras på ett möte. 

 

15§ Förslag på att upplösa föreningen ska behandlas i samma ordning som vid stadgeändring. När 
föreningen upplöses eller läggs ner överlåts föreningens kvarvarande tillgångar till verksamhet 
med närmast motsvarande syfte på så sätt som det sista mötet beslutar. 
 


