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1 § Namn, hemort, verksamhetsområde och språk.
Föreningens namn är PusselFamiljen rf. Föreningens hemort är
Mariehamn, dess verksamhetsområde omfattar landskapet Åland och dess
språk är svenska.
2 § Syfte och ändamål
Föreningens syfte och ändamål ur jämställdhetsperspektiv är att:
- Fungera som stöd för ensamstående föräldrar och deras barn
- Arbeta för ensamföräldrarnas aktuella intressen
- Skapa nätverk mellan ensamföräldrarna samt olika
intresseorganisationer
- Informera samhället/beslutsfattare/myndigheter om
ensamföräldrarnas situation.
- Anordna fritidsaktiviteter för ensamstående föräldrar och deras
barn
Med ensamförälder/ensamstående förälder i dessa stadgar menas:
- Ensamstående förälder med enskild eller gemensam vårdnad
- Både umgängesförälder och boendeförälder
- Ensamstående föräldrar som gått in i nytt förhållande och/eller
bildat ny familj
3 § Verksamhetsformer
Sitt syfte skall föreningen uppnå genom att påverka den allmänna
opinionen, lagstiftningen samt tillämpningar och tolkningar, genom
att informera administrativa och offentliga myndigheter samt
pressen, anordna möten samt offentliga tillställningar, utföra
ickekommersiell publikations och rådgivningsverksamhet.
4 § Stödjande av verksamheten
För att stödja sin verksamhet insamlar föreningen medlemsavgifter,
tar emot donationer, bidrag och testamenten. Föreningen kan äga och
inneha fastigheter och lös egendom nödvändiga för sin verksamhet.
5 § Samarbete med andra organisationer
Föreningen kan vara medlem i sådana partipolitiskt obundna
organisationer, som befrämjar att föreningens syften förverkligas.
6 § Medlemskap
Som aktiv medlem i föreningen kan antas på Åland bosattensamförälder
(se definition 2 §) som godkänner föreningens syften och ändamål och
som styrelsen godkänt. Som aktiv medlem godkänns också aktiva
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medlemmars barn under 18 år som betalar medlemsavgift. Om det finns
syskon över 18 år godkännes de som aktiva så länge det inom familjen
finns barn under 18 år som är aktiva medlemmar. Syskon över 18 år
betalar en medlemsavgift motsvarande stödmedlemmars medlemsavgift.
Som stödande medlem utan rösträtt kan antas alla som vill stödja
föreningen i dess syften och ändamål och som betalar den
stödmedlemsavgift som föreningens höstmöte fastställer. Stödande
medlemmar saknar rätten att åtnjuta medlemsförmåner som nämns i 7 §.
7 § Medlemmarnas skyldigheter och rättigheter
Föreningens medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och
betala sin medlemsavgift. Medlem som uppfyller sina
medlemsskyldigheter, har rättighet att få rådgivning och stöd i
frågor som är omnämnda i dessa stadgars 2 §.
8 § Medlemsavgift
Föreningens höstmöte bestämmer den årliga medlemsavgiften för de
aktiva medlemmarna. Föreningens höstmöte bestämmer också den årliga
stödmedlemsavgiften.
9 § Medlems avgång eller uteslutning
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen
meddela detta till förenings styrelse eller till dess ordförande
eller genom att anmäla detta på föreningens möte för att antecknas i
protokollet.
Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har
betalat sin förfallna medlemsavgift eller om denne annars har
underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde
i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom
eller utom föreningen avsevärt
skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för
medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar. Efter att
medlem avgått, eller uteslutits ur föreningen, upphör dennes
rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen, samt
medlemsförmåner.
10 § Föreningens styrelse
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör
ordförande och 4 - 8 andra ordinarie medlemmar samt 4 suppleanter
som alla utses på höstmötet. Den styrelse som väljs vid höstmötet
tillträder nästa kalenderår efter höstmötet och sitter tills dess ny
styrelse lagligen utsetts och tillträder enligt ovan. Styrelsens
mandattid är ett år. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande
samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra
nödvändiga funktionärer. Som valbar medlem till föreningens styrelse
räknas aktiv föreningsmedlem eller annan person som föreningens möte
godkänt.
Om en styrelsemedlem avgår från styrelsen innan mandattiden gått ut,
kan en ny medlem väljas för resterande mandattid på nästa
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föreningsmöte. Om en styrelsemedlem utan anmälning har uteblivit
från minst tre möten i följd, skall denne utträda ur styrelsen.
Istället för den styrelsemedlem som avgått inkallas en suppleant. En
ny styrelsemedlem för resterande mandattid kan väljas på nästa
föreningsmöte.
11 § Sammankallande av styrelsen och beslutsfattande
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då denne har
förhinder, på kallelse av viceordförande, när de anser att det
behövs eller minst hälften av styrelsen så kräver. Styrelsen är
beslutförd då ordföranden eller viceordföranden och hälften av
styrelsemedlemmarna är närvarande.
Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt
avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.
12 § Styrelsens uppgifter
Styrelsens uppgifter är, med ordförandens ledning, att:
1. Representera föreningen i ärenden som hör till föreningens syften
och verksamhet, samt i olika samarbetsorgan i enlighet med
föreningens beslut.
2. Bevaka föreningens och medlemmarnas gemensamma intressen
3. Sammankalla föreningens möten
4. Framställa ärenden till föreningens möten samt förverkliga
föreningens mötesbeslut
5. Handha föreningens ekonomi och administration
6. Besluta om försäljning, bytande eller intecknande av föreningens
egendom
7. Uppgöra årsberättelse, budget och verksamhetsplan till
föreningens möte
8. Upprätthålla medlemslista
9. Besluta om godkännande av medlemmar, samt uteslutande av medlem
enligt lag och dessa stadgar
10. Vid behov tillsätta kommittéer och arbetsgrupper
11. Anordna aktiviteter för medlemmarna
§ 13 Räkenskaper
Föreningens räkenskapsår är ett kalenderår. Bokslutet jämte
nödvändiga handlingar skall överlämnas till revisorn/revisorerna
eller verksamhetsgranskare/verksamhetsgranskarna senast en månad
före vårmötet. Revisorn/revisorerna eller
verksamhetsgranskare/verksamhetsgranskarna skall ge sitt utlåtande

Sivu: 4(6)
skriftligen till styrelsen senast 14 dagar före vårmötet.
14 § Föreningens möte
Högsta beslutanderätt i föreningen har dess möte. Föreningen håller
två ordinarie möten om året.
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, Förbundet för Ensamstående
Föräldrar rf har närvaro och yttranderätt på föreningens möten.
Stödmedlemmar har närvarorätt på föreningens möten.
15 § Tidpunkt för vår och höstmöte
Föreningens vårmöte hålls senast 30 april och höstmöte senast 15
november varje år på en av styrelsen fastställd dag.
16 § Sammankallande av föreningens möten samt beslutsfattande
Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast 14 dagar före
mötet genom att skicka en skriftlig möteskallelse till varje medlem.
I möteskallelsen bör nämnas, förutom de stadgeenliga ärendena, de
ärenden som skall behandlas på mötet. Om en föreningsmedlem önskar
att ett ärende skall behandlas på ordinarie möte, skall denne sända
en skriftlig framställning, inklusive beslutsförslag, till styrelsen
minst 21 dagar före mötet.
Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då
styrelsen anser att det finns skäl därtill eller om 1/10 av de
röstberättigade föreningsmedlemmarna skriftligen kräver det av
styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom
två månader efter att krav på möte framställts hos styrelsen.
Vid föreningens möte har varje myndig aktiv medlem en röst.
Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna,
den åsikt som understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna.
Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör
emellertid lotten.
17 § Ärenden som behandlas på föreningens möte
På föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare
tillika rösträknare
3. Mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Behandling av verksamhetsberättelse för föregående år.
6. Behandling av det föregående årets bokslut och
revisionsberättelse/verksamhetsberättelse.
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7. Fastställande av bokslutet och beslut om ansvarsfrihet för
styrelsen samt de övriga redovisningsskyldiga.
8. Övriga ärenden
9. Behandling av de ärenden som föreningens aktiva medlem åtminstone
21 dagar före vårmötet har tillställt styrelsen.
På föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare
tillika rösträknare
3. Mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Val av styrelseordförande och andra styrelsemedlemmar samt
suppleanter, 1 - 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant eller 1-2
verksamhetsgranskare samt 1 suppleant
6. Behandling av förslag till verksamhetsplan för inkommande år.
7. Behandling av förslag till budget för inkommande år.
8. Fastställande av medlemsavgift för aktiva medlemmar samt
stödmedlemsavgift.
9. Övriga ärenden
10. Behandling av de ärenden som föreningens aktiva medlem
åtminstone 21 dagar före höstmötet har tillställt styrelsen
18 § Tecknande av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av ordförande ensam eller av viceordförande
tillsammans med sekreteraren eller kassören, eller av styrelsen
förordade funktionärer.
19 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen fattas
endast vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet
av de röster som avgivits vid omröstningen. I möteskallelsen skall
nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Mötet
bör även besluta om hur föreningens tillgodohavanden och
förpliktelser skall ombesörjas samt välja personer till uppgiften.
Kvarvarande medel bör överlämnas till lokalt registrerad förening
eller samfund som idkar motsvarande i dessa stadgar nämnd verksamhet
eller till Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, Förbundet för
Ensamstående Föräldrar rf.
20 § Medlemsrättigheter vid ändring av stadgarna
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De tidigare erhållna medlemsrättigheterna bevaras.

