
Stadgar för Understödsföreningen för musikinstitutet Arkipelag r.f. 
 

 
1 § Föreningens namn är Understödsföreningen för musikinstitutet Arkipelag r.f., på finska 
Musiikkiopisto Arkipelagin kannatusyhdistys ry., och dess hemort är Pargas stad. 
 
2 § Föreningen är tvåspråkig och dess språk är svenska och finska. Mötesprotokollen skrivs på 
svenska. 
 
3 § Syftet med föreningen är att främja undervisningen i utövande och skapande ton- och 
danskonst samt den allmänna utvecklingen av musiklivet och danskulturen i städerna Pargas och 
S:t Karins samt Kimitoöns kommun och de närliggande kommunerna genom att driva en musik- 
och dansläroanstalt vid namnet Musikinstitutet Arkipelag. Föreningen strävar inte efter att göra 
vinst eller få annan direkt ekonomisk förtjänst till fördel för de medverkande parterna, och dess 
verksamhet får inte heller i övrigt vara huvudsakligen ekonomisk. 
 
4 § Medlem i föreningen kan vara varje fysisk eller juridisk person som främjar föreningens 
ändamål och som föreningens styrelse godkänner som medlem. Medlemmen betalar en års- eller 
engångsmedlemsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet. 
 
5 § Föreningens förvaltning sköts av styrelsen, som består av en ordförande och sex ordinarie 
ledamöter samt sex personliga ersättare, vilka årsmötet väljer bland föreningens medlemmar för 
ett år i taget. Ledamöter i den sittande styrelsen kan omväljas till den nya styrelsen. Årsmötet 
väljer ledamöter från alla verksamhetsområdets regioner (Pargas, S:T Karins och Kimitoön). 
Verksamhetsområdets städer och kommuner kan utnämna var och en för valperioden för sina 
respektive fullmäktige en styrelseledamot och en personlig ersättare för denna till styrelsen. 
Årsmötet väljer ordförande och ordinarie ledamöter jämte personliga ersättare till styrelsen. 
Styrelsen väljer bland sina ordinarie ledamöter en viceordförande samt en sekreterare och en 
kassaförvaltare, eller en sekreterare som också kan fungera som kassaförvaltare. 
I styrelsen ingår dessutom läroanstaltens rektor. Lärarkåren väljer för ett år i taget inom sig en 
representant samt personlig ersättare som har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. 
Biträdande rektorn har likaledes närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. 
 
6 § Styrelsen sammankallas av ordföranden eller, om denne är förhindrad eller jävig, av 
viceordföranden på det sätt som styrelsen bestämmer. 
Därtill sammanträder styrelsen när det finns behov eller när minst tre ledamöter gör en 
framställning till ordföranden om ett ärende som de anser bör behandlas. I möteskallelsen ska i 
mån av möjlighet uppges vilka ärenden som kommer att behandlas på mötet.  
Styrelsen är beslutför när minst fyra styrelseledamöter är närvarande.  
Vid omröstning avgörs ärendena med enkel röstmajoritet. Omröstningar förrättas öppet. Val ska 
dock genomföras med slutna sedlar om situationen så kräver. Om rösterna faller lika avgör 
ordförandens röst, vid val får dock lotten avgöra.  
Vid styrelsemöte ska protokoll föras. Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras 
av sekreteraren.  
Styrelsens uppdrag undertecknas också av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. 
Rektorn kan inom de gränser som styrelsen fastställer ensam underteckna styrelsens uppdrag. 
 
7 § Föreningens namn tecknas av ordföranden och viceordföranden, två tillsammans, eller av en av 
dem och sekreteraren eller någon annan av styrelsen utsedd styrelseledamot eller 



befattningshavare vid läroanstalten, två tillsammans. 
 
8 § Föreningen sammanträder till årsmöte senast den 15 april samt annars vid behov på kallelse av 
styrelsen. Om minst en fjärdedel av ledamöterna skriftligen kräver att föreningen ska sammanträda 
för att behandla ett särskilt angivet ärende, ska styrelsen sammankalla mötet inom 14 dygn från 
det att den mottagit kravet i fråga.  
Möteskallelsen ska sändas skriftligen minst åtta dagar före mötet till varje ledamot eller publiceras 
på två språk i en tidning som distribueras i hela verksamhetsområdet. Övriga meddelanden till 
ledamöterna ska sändas på samma sätt som möteskallelserna. 
 
9 § Föreningens konton avslutas årligen. Räkenskapsperioden löper från den 1 januari till den 31 
december. Kontona ska överlämnas till revisorerna senast den 9 mars, och revisorerna ska 
återlämna dem med tillhörande utlåtanden senast den 31 mars. 
 
10 § Vid föreningens årsmöte  
− konstateras mötets laglighet och beslutförhet, 
− väljs ordförande och sekreterare för mötet, 
− väljs två protokolljusterare, 
− behandlas styrelsens årsberättelse och bokslut, 
− behandlas revisorernas utlåtande samt den förklaring som styrelsen eventuellt ger med 
anledning därav, 
− bestäms om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga, 
− väljs ordförande för styrelsen 
− väljs två revisorer och två revisorssuppleanter, 
− fastställs medlemsavgifternas storlek, 
− behandlas verksamhetsplanen för den pågående verksamhetsperioden 
samt  
− behandlas andra ärenden som nämns i möteskallelsen 
 
11 § Ändringar i dessa stadgar kan göras med minst ¾ majoritet av de avgivna rösterna vid 
årsmötet.  
Föreningens verksamhet kan avslutas med minst ¾ majoritet av de avgivna rösterna vid två möten 
som föreningen ska hålla med minst en månads mellanrum. 
 
12 § Om föreningen upplöses övergår tillgångarna till Pargas stad, S:t Karins stad och Kimitoöns 
kommun (fördelat i proportion till kommunandelarna). 
till användning för kultur- och ungdomsarbete. 
 


