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Godkända vid föreningens möte den 27.09.1991 

Av delegationen godkända ändringar 29.10.1997 §§ 2, 4 ja 11 

Av delegationen godkända ändringar 29.10.1997 §§ 2, 3, 6, 10, 11 och 13, Annullerat § 9 

 

 

 

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY 

FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF 

 

STADGAR 

 

1 § 

 

Föreningens namn är Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, Föreningen Nylands friluftsområden rf. 

Föreningens hemort är Helsingfors stad och föreningens språk är finska och svenska. Protokoll- och 

registreringsspråket är finska. 

 

2 § 

 

Föreningens syfte är att trygga och utveckla rekreationsmöjligheter för invånarna i 

medlemskommunerna, bevara och vårda naturen och landskapets särart samt att trygga 

lokalbefolkningens trivsel och trygga möjligheterna att utöva basnäringar i harmoni med den 

omgivande naturen.  

 

För att nå sina mål kan föreningen införskaffa och underhålla rekreationsområden som tillgodoser 

nylänningarnas behov genom att köpa eller hyra sådana områden eller genom att införskaffa 

nyttjanderätten samt sörja för det erforderliga underhållet och byggandet. Områdena kan också vara 

belägna utanför föreningens egentliga verksamhetsområde.  

 

3 § 

 

Kommunerna i Nylands och Östra Nylands landskap kan ansluta sig som kommunmedlemmar till 

föreningen.  

 

Juridiska samfund, som med sin verksamhet befrämjar genomförandet av föreningens mål, kan 

ansluta sig som stödjande medlemmar.  

 

Styrelsen godkänner föreningens medlemmar.  

 

En medlem kan utträda när som helst ur föreningen, men befrias från sina stadgeenliga förpliktelser 

vid ingången av kalenderåret efter sin anmälan om utträde.  

 

4 § 

 

Besluten i föreningen fattas av föreningens delegation och styrelsen sköter de löpande ärendena. 

Styrelsen beslutar om inköp, arrende, byte och försäljning av samt inteckning i fast och lös 

egendom. 

 

Verksamhetsorganen tillsätts med beaktande av den politiska, geografiska och språkliga balansen.  

 

5 § 

 

I början av den kommunala valperioden väljer medlemskommunerna sina och föreningens stödjande 



medlemmar sina representanter i föreningens delegation. Delegationens mandatperiod löper till dess 

att en ny delegation har tillsatts efter följande kommunalval.  

 

Antalet röster och platser i delegationen som tillfaller varje kommun bestäms på basis av deras 

befolkningstal enligt följande:  

 

Befolkningstal Röster/kommun Repr./kommun 

 

Över 400 000 10  5 

150 000-399 999  4  3 

 25 000-149 999  2  2 

Under 25 000  1  1 

 

Kommunens röstetal fördelas jämnt mellan de på sammanträdet närvarande representanterna.  

 

De stödjande medlemmarna har yttranderätt men inte rösträtt vid delegationens sammanträden.  

 

6 § 

 

Vid första sammanträdet under delegationens mandatperiod: 

  

- väljs en ordförande och två vice ordförande för delegationens mandatperiod, 

 

- väljs föreningens styrelse och bland styrelsemedlemmarna ordföranden och två vice ordförande, 

 

- väljs en revisor och en personlig suppleant för delegationens mandatperiod. 

  

 

På det sammanträde som årligen skall hållas före utgången av april månad: 

 

1. behandlas styrelsens berättelse över föregående års verksamhet,  

 

2. godkänns och fastställs föregående års bokslut,  

 

3. fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för föreningens styrelse och övriga 

redovisningsskyldiga,  

 

4. fastställs en riktgivande plan för följande femårsperiod och behandlas riktlinjerna för nästa års 

budget.  

 

Vid sammanträdet som årligen skall hållas före utgången av oktober månad:  

 

1. fastställs nästa års verksamhetsplan,    

 

2. fattas beslut om storleken på de avgifter som skall ingå i nästa års budget och fastställs budget. 

 

7 § 

 

Delegationen väljer vid sitt första möte en styrelse, vars mandatperiod räcker tills en ny styrelse 

utsetts efter följande kommunalval.  

 

Delegationen väljer 16 medlemmar till styrelsen och lika många personliga suppleanter. 

Styrelsemedlemmarna och suppleanterna väljs så vitt möjligt på basis av kommungrupperingen i § 

5:  

 

Befolkningstal  Medlemmar 



 

Över 400 000  4 

150 000-399 999  4 

25 000-149 999  3 

Under 25 000  5 

             ----------- 

Sammanlagt   16 medlemmar 

 

Varje medlem har en röst i styrelsen.  

 

Därtill kan delegationen bland de stödjande medlemmarna utse två expertmedlemmar jämte 

suppleanter med yttranderätt i styrelsen.  

 

Delegationens ordförande och vice ordförande har yttranderätt vid styrelsemötena.  

 

8 § 

 

Styrelsen kan tillsätta för olika uppgifter bestående eller tillfälliga kommittéer, till vilka 

medlemskommunerna eller de stödjande medlemmarna kan ombes utse sina representanter. 

 

9 § 

 

Föreningens konton avslutas kalenderårsvis. Kontouppgifterna och styrelsens årsberättelse skall 

överlämnas till revisorn under februari månad. Revisorn skall avge sin berättelse under mars månad.  

 

10 § 

 

Föreningens verksamhet finansieras med följande inkomster:  

 

Anslutningsavgift: 

 

Anslutningsavgiften bestäms årligen. Utgångspunkten är anslutningsavgiften då föreningen 

grundades och den höjs till det aktuella penningvärdet. Anslutningsavgiften betalas under 

anslutningsåret och de därpå följande fyra åren i fem lika stora rater. Anslutningsavgiften kan 

betalas i sin helhet under anslutningsåret, varvid avgiftens storlek motsvarar fyra årsrater.  

 

Serviceavgift: 

 

Priset på den serviceavgift som debiteras av medlemskommunerna för användningen av 

rekreationsområdena fastställs årligen av delegationen i förskott på basen av medlemskommunernas 

befolkningstal och den baserar sig på föregående års befolkningstal den 31.12. 

 

Investeringsfonden: 

 

Föreningen har en investeringsfond som inte ingår i budgeten. Fonden utökas med bla. 

anslutningsavgifter och betalningsandelar samt med inkomster från fastigheterna.  

 

Beslut om höjning av betalningsandelarna jämfört med föregående år skall fattas med två 

tredjedelars majoritet av närvarande delegationsmedlemmar.  

 

Kommunernas betalningsandelar, som ingår i budgeten, fördelas i förhållande till kommunernas 

befolkningstal. Betalningsandelar uppbärs inte för de år då kommunen betalar sina 

anslutningsavgiftsrater.  

 

Fondens medel används till att införskaffa, sätta i stånd och bygga områden.  

 



Stödjande medlemmars medlemsavgift: 

 

Delegationen beslutar årligen om de stödjande medlemmarnas medlemsavgifter. Av de stödjande 

medlemmarna uppbärs ingen anslutningsavgift, serviceavgift eller markanskaffningsavgift.

 

Statsbidrag: 

 

Staten understöder föreningen inom ramen för särskilda stadganden och tillgängliga anslag.  

 

Donationer:  

 

Förningen kan till stöd för sin verksamhet ta emot stöd, donationer och testamenterad kvarlåtenskap. 

Föreningen skall i mån av möjlighet följa de villkor och bestämmelser som möjligen ansluter sig till 

den donerade egendomen.  

 

Lån: 

 

Styrelsen kan, med de begränsningar som delegationen uppställer, ta upp lån för föreningens bruk.  

 

Projektfinansiering: 

 

Föreningen kan besluta om särskilda projekt. Om finansieringen förhandlas separat med de olika 

parterna.  

 

11 § 

 

Kallelse till delegationens sammanträden, som skall innehålla meddelande om tid och plats, sänds 

som brev till delegationens och föreningens medlemmar senast 14 dagar före sammanträdet. Till 

kallelsen skall bifogas en föredragningslista över de ärenden som skall behandlas. 

 

12 § 

 

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och en vice ordförande tillsammans eller av 

någondera av dessa tillsammans med föreningens verksamhetsledare. 

 

Styrelsen kan ålägga en anställd att ensam teckna föreningens namn i bank- och postärenden samt i 

övriga liknande löpande ärenden.   

 

13 § 

 

När föreningen upphör skall dess medel användas för att främja föreningens syften i enlighet med 

delegationens beslut.  

 

14 § 

 

Närmare bestämmelser om skötseln av föreningens ärenden kan ingå i en arbetsordning som skall 

godkännas av delegationen.  

 

15§ 

 

I övrigt följs gällande föreningslag. 

 

16 §  

 

Med den här stadgeändringen kränker man inte erhållna medlemsrättigheter. 


