Nylands Parkinson-förening rf:s (UPY) stadgar
1 § Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry (UPY), på svenska Nylands
Parkinson-förening rf. Föreningens hemort är Helsingfors. Föreningens språk är finska och
svenska. Protokoll- och registreringsspråket är finska. Föreningen är medlem i
Parkinsonförbund rf, som i de här stadgarna kallas förbund.

2 § Syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är att
• vara en förenande länk mellan parkinsonsjuka, personer med närliggande neurologiska
sjukdomar och deras närstående samt andra som är intresserade av dessa sjukdomar.
Om dessa sjukdomar används benämningen parkinsonism
• förbättra livskvaliteten för personer med parkisonism genom att främja deras vård och
rehabilitering
• öka patienternas och deras närståendes kunskap om sjukdomarna, deras diagnostik,
behandlings- och undersökningsmöjligheter samt sociala förmåner
• öka medvetenheten om parkinsonism i samhället samt se till att de problem som
sjukdomarna för med sig beaktas på ett täckande sätt i det samhälleliga beslutsfattandet
• främja frivilligverksamhet bland personer med parkinsonism och deras närstående i
egenskap av medborgar- och folkhälsoorganisation
Föreningens mål är att
• samarbeta med myndigheter - andra föreningar och samfund samt enskilda personer
• bedriva upplysnings- och informationsverksamhet
• ordna möten, utbildning samt föredrags- och diskussionstillfällen.
• ordna och stöda rekreation för personer med parkinsonism och deras närstående
• stöda sina klubbar när de ordnar verksamhet för föreningens medlemmar på lokalnivå
• främja samarbete mellan klubbarna
• utföra intressebevakning genom framställningar och initiativ samt utlåtanden.
• stöda vetenskaplig och annan forskning i parkinsonism
Till stöd för sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och testamenten, äga för
verksamheten behövlig fast egendom, inrätta fonder, utöva publikations- och
förlagsverksamhet, skaffa medel genom att ordna fester och andra publika evenemang
samt förrätta lotterier och penninginsamling med vederbörligt tillstånd.
Föreningen kan anhålla om ekonomiskt stöd av statsmakten, kommuner och andra
samfund.

3 § Medlemmar
Som ordinarie medlemmar i föreningen kan godkännas parkinsonsjuka och personer med
närliggande neurologiska sjukdomar samt andra som vill arbeta för förverkligande av
föreningens syfte.
Som understödsmedlemmar kan godkännas sådana fysiska personer och registrerade
föreningar samt samfund med rättskapacitet som vill stöda föreningens verksamhet.
Föreningens möte kan till hedersmedlem kalla personer med särskilda förtjänster i
föreningens verksamhet. Framställning om detta görs av styrelsen.
Styrelsen antar medlemmarna.
En medlem antecknas i medlemsförteckningen som ordinarie medlem, understödsmedlem
eller samfundsmedlem.
Medlemsrättigheter som förvärvats innan dessa stadgar träder i kraft gäller fortfarande.

4 § Medlems avgång och avskedande
En medlem kan avgå ur föreningen genom att meddela detta skriftligen till föreningen eller
förbundet.
En medlem kan avskedas genom beslut av styrelsen, om betalning av medlemsavgiften
har försummats i två års tid från förfallodagen eller om medlemmen genom sitt beteende i
föreningen eller utanför den förhindrar förverkligandet av föreningens mål eller skadar
föreningens anseende.
En medlem kan föra styrelsens beslut om avskedande till föreningens möte för behandling
genom att meddela styrelsen detta inom trettio (30) dagar från delfåendet av beslutet.
Styrelsen ska då ta upp ärendet till behandling vid det föreningsmöte som först hålls efter
meddelandet till styrelsen.

5 § Medlemsavgift
Varje ordinarie medlem, understödsmedlem och samfundsmedlem betalar kalenderårsvis
medlemsavgift till föreningen. Beslut om medlemsavgiftens storlek för året ifråga fattas på föreningens
höstmöte.
Hedersmedlemmarna är befriade från medlemsavgift.

6 § Föreningens möten
Vid vårmötet behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
3. mötesdeltagarna, mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4. arbetsordningen för mötet godkänns
Beslutsärenden:
5. föreningens verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskarnas utlåtande
angående föregående räkenskapsperiod behandlas
6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
och andra ansvarsskyldiga samt om de åtgärder som förvaltningen av föreningen och
verksamhetsgranskarnas utlåtande föranleder
7. behandlas övriga i möteskallelsen angivna beslutsärenden
8. mötets avslutande
Vid höstmötet behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
3. mötesdeltagarna, mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
4. arbetsordningen för mötet godkänns
Beslutsärenden:
5. val av föreningens ordförande vartannat år samt varje år val av medlemmar och
suppleanter i
stället för dem som står i tur att avgå
6. verksamhetsplanen och budgeten för följande kalenderår fastställs
7. val av två (2) verksamhetsgranskare och en (1) suppleant att granska följande års
förvaltning och räkenskaper
8. beslutas om storleken på ordinarie medlemmarnas medlemsavgift samt avgiften för
understöds- och samfundsmedlemmarna
9. val av ordinarie representanter till förbundsmötet samt suppleanter för dem
10. behandlas övriga i möteskallelsen angivna beslutsärenden
11. mötets avslutande
En medlem som vill att ett ärende ska behandlas av föreningsmötet ska lämna en skriftlig
begäran om detta till styrelsen senast trettio (30) dagar före mötet.
På mötena fattas besluten med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning
men i andra ärenden med mötesordförandens röst.

7 § Sammankallande av föreningens möten
Styrelsen ska sammankalla föreningens möte senast två (2) veckor före mötet i ett
meddelande från föreningen eller på föreningens webbsidor.
Om styrelsen så beslutar kan en medlem delta i föreningens möte med hjälp av
datakommunikation eller andra hjälpmedel medan mötet pågår.
Föreningen håller extraordinarie möte när styrelsen finner skäl till det eller när minst en
tiondel (1/10) av föreningens medlemmar kräver det skriftligen för behandlingen av påyrkat
ärende. Mötet ska hållas inom sextio (60) dagar från yrkandet.

8 § Styrelsen
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen. Styrelsen har åtta (8) medlemmar och två
(2) suppleanter. Ordförande för styrelsen är föreningens ordförande, som väljs på
höstmötet. Mandatperioden för föreningens ordförande är två år.
Styrelsemedlemmarnas och suppleanternas mandatperiod är två år. Varje år står hälften
av medlemmarna i tur att avgå.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denna är förhindrad på
kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller då minst hälften (4) av
styrelsemedlemmarna så kräver.
Möteskallelsen sänds minst två (2) veckor före mötet elektroniskt eller per brev.
En medlem kan delta i mötet antingen i möteslokalen eller under mötets gång med hjälp
av datakommunikation eller annat tekniskt hjälpmedel som styrelsen godkänt. Mötet är
beslutfört när minst hälften (4) av medlemmarna samt ordföranden eller vice ordföranden
är närvarande.
Vid styrelsemötet förs protokoll. Mötet väljer två (2) protokolljusterare som godkänner
protokollet.
Ärendena avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens
ståndpunkt.
Styrelsen har till uppgift att:
• på det konstituerande mötet bland sig välja en vice ordförande för föreningen och kalla
en sekreterare och kassör
• arbeta för att förverkliga föreningens syften
• leda föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna och föreningsmötenas beslut
• avgöra frågor om medlemskap, med undantag av hedersmedlemskap
• föra medlemsförteckning
• förvalta föreningens tillgångar och egendom
• sammankalla föreningsmötena och bereda de ärenden som ska behandlas på mötena

• presentera de ärende som kalenderårsvis ska behandlas på föreningens vår- och
höstmöte
• företräda föreningen
• fullgöra andra uppgifter som förutsätts av föreningens stadgar och verksamhet.
9 § Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning
Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.
Föreningen har två (2) ordinarie verksamhetsgranskare och en (1) suppleant.
Verksamhetsgranskarnas mandatperiod är räkenskapsperioden.
Bokslutet samt behövliga dokument ska tillställas verksamhetsgranskarna minst trettio (30)
dygn före vårmötet. Verksamhetsgranskarna ska ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen
senast två (2) veckor före vårmötet.

10 § Klubbar
Föreningen och dess medlemmar kan grunda klubbar. Initiativ till grundande ska riktas till
föreningens styrelse, som beslutar om grundandet. Klubbarna som underlyder föreningen
organiserar den lokala verksamheten i enlighet med föreningens stadgar samt sina egna
verksamhets- och ekonomiplaner.
Klubbarna väljer själva sina ansvarspersoner och förvaltar sina egna medel. Varje klubb
har sin egen bokföring, vars bokslut årligen sänds till föreningen. I föreningens bokslut är
klubbarnas bokslut som en bilaga. Klubbarnas bankkonton är i föreningens namn och
sålunda en del av föreningens förmögenhet. För att klubbarna ska kunna verka under
föreningen förutsätts det att de i början av året ger in föregående års
verksamhetsberättelse och bokslut till föreningen senast den dag som styrelsen
bestämmer och i början av hösten följande års preliminära verksamhets- och ekonomiplan.
Föreningen kan genom beslut av styrelsen utesluta en klubb som verkar i strid med
föreningens stadgar.
Klubben kan föra styrelsens beslut om avskedande till föreningens möte för behandling
genom att skriftligen meddela styrelsen detta inom trettio (30) dagar från delfåendet av
beslutet. En klubb kan också besluta avsluta sin verksamhet. Föreningens styrelse ska då
underrättas skriftligt om saken.
När en klubb har avslutat sin verksamhet skall föreningens styrelse bestämma hur de
medel som återstår ska användas.

11 § Tecknande av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av ordföranden ensam eller av vice ordföranden tillsammans
med sekreteraren eller kassören.

12 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna ska fattas vid föreningens möte. Beslut om upplösning av

föreningen ska med minst tre fjärdedels (3/4) röstmajoritet fattas vid två på varandra, med
minst trettio (30) dygns mellanrum följande föreningsmöten. Stadgeändringen eller
upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen.
Då föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlåtas för att användas till att främja
föreningens syfte på ett sätt som närmare bestäms i beslutet om upplösning.

13 §
Medlemsavgifterna, donationerna och andra inkomster ska föreningen samt klubbarna
använda för finansiering av sin verksamhet.

14 §
För föreningen gäller i övrigt föreningslagen.
Dessa stadgar har godkänts på Nylands Parkinson-förening rf:s möte
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