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 Lokalavdelningarnas stadgar 

 

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) - KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD)  

r.p. 

 

I ALLMÄNNA STADGAR  

 

1 § Föreningens namn och hemort 

Föreningens namn är Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD)  

__________________ lokalavdelning r.f. Dess hemort är  ___________________. I dessa stadgar 

används benämningen lokalavdelning om föreningen. 

 

2 § Lokalavdelningens syfte 

      Lokalavdelningens syfte är att främja medborgarnas deltagande i politisk verksamhet ledd av 

Kristdemokraterna i Finland. Grunden för samhällsengagemanget baserar sig på högaktning av kristna 

värderingar och en åskådning som bygger på Guds ord. Lokalavdelningen hör som grundavdelning till 

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (i fortsättningen partiet 

eller Kristdemokraterna i Finland) samt till verksamhetsområdets kretsorganisation 

       

3 § Lokalavdelningens verksamhet 

Lokalavdelningen förverkligar sitt syfte genom att 

- utöva politisk upplysningsverksamhet, anordna möten och tillfällen med tal, fester och studier 

- ombesörja spridningen av Kristdemokraternas i Finland publikationer 

- främja sina medlemmars deltagande i samhällelig verksamhet samt kommunala och nationella val.  

Lokalavdelningen kan ansluta sig som medlem till föreningar som främjar dess syfte. 

Lokalavdelningens verksamhet får inte stå i strid med stadgarna för Kristdemokraterna i Finland eller 

partiorganens beslut. Lokalavdelningen har rätt att äga och förvalta fast och lös egendom, att motta 

gåvor och testamenten, grunda och få fonder att växa samt skaffa intäkter genom förlagsverksamhet, 

medlemsavgifter och penninginsamlingar. Vid behov införskaffar sig lokalavdelningen vederbörligt 

tillstånd för dessa verksamhetsformer.  

 

II MEDLEMSKAP  

 

4 § Lokalavdelningens medlemmar 

 Medlem i lokalavdelningen kan vara varje finländsk medborgare eller utlänning som har sin hemort i 

Finland i enlighet med lagen om hemkommun och som godkänner Kristdemokraternas i Finland syfte 

och målsättningar. Beslut om godkännande av medlemskap görs av lokalavdelningens styrelse.  

 

 

5 § Medlemsavgift 

Medlem i lokalavdelningen betalar till lokalavdelningen en medlemsavgift, i vilken också ingår 

medlemsavgift till lokalavdelningens kommunorganisation, kretsorganisationen och partiet samt de 

föreningar som lokalavdelningen tillhör. 

Medlemsavgiften för följande kalenderår bestäms av lokalavdelningen på dess årsmöte. 

Medlemsavgiften till krets- och kommunorganisationen samt de föreningar som lokalavdelningen 

anslutit sig till betalas inom den tid som nämns i deras stadgar  

Lokalavdelningarnas möte har också rätt att bestämma om extra medlemsavgift om det anses 

nödvändigt för en effektiv verksamhet. 

 

 

6 § Medlems utträde eller uteslutning 

 

En medlem kan utträda ur föreningen genom skriftlig anmälan hos styrelsen eller dess ordförande eller 

genom anmälan om utträde till lokalavdelningens möte.  
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Styrelsen kan utesluta en medlem som har verkat i strid med lokalavdelningens målsättningar eller 

förorsakat föreningen skada. Innan beslut tas bör vederbörande medlem ges tillfälle att förklara sig. En 

medlem som under två på varandra följande år underlåtit att betala medlemsavgift kan av 

lokalavdelningen betraktas som utskriven. 

 

III FÖRVALTNINGSORGANEN 

 

7 § Lokalavdelningens ledande organ 

Beslutanderätten i lokalavdelningen innehas av mötet. Lokalavdelningens årsmöte väljer styrelse för att 

sköta stadgeenliga ärenden och ärenden givna av lokalavdelningens möten. 

Vid val av lokalavdelningens styrande organ bör om möjligt jämställdhetslagens princip  om minst 40 

% kvinnor eller män följas. 

 

8 § Lokalavdelningens möten  

Lokalavdelningens årsmöte hålls i september-november på datum som bestäms av styrelsen. 

Kallelse till lokalavdelningens möten utfärdas av styrelsen. 

Till årsmötet bör kallelsen till medlemmarna utgå senast sju (7) dagar före mötet genom annons i 

partiets tidning eller på hemsidan eller per brev postat till medlemmarna senast sju (7) dagar före mötet.  

Till extraordinarie möten bör medlemmarna kallas minst tre (3) dagar före mötet på ovan angivet sätt. 

 

9 § Deltagande i lokalavdelningens möten 

Föreningens alla medlemmar är berättigade att delta i mötena 

   

10 § Yttrande- och förslagsrätt 

Förutom medlemmarna tillkommer på mötena yttrande- och förslagsrätt även parti- och 

kretsstyrelserepresentanterna och yttranderätt dem som styrelsen beslutar bevilja sådan. Ärenden som 

medlemmarna framfört på mötena kan där tas upp till behandling, men dock inte till beslut. Om en 

medlem önskar att något ärende skall tas upp till beslut på lokalavdelningens möte, bör denna göra ett 

skriftligt förslag till styrelsen minst två (2) veckor före mötet. Styrelsen bereder ärendet och föredrar det 

vid mötet. 

 

11 § Röstning och val 

Vid mötena har varje 15 år fylld betalande medlem en röst. Vid medlemsomröstningar till nationella 

och kommunala val har endast de medlemmar rösträtt som är därtill röstberättigade. 

Omröstningarna sker öppet. Val förrättas med slutna sedlar. Ifall rösterna fördelas jämnt avgör 

ordförandes röst, förutom i de val där lotten avgör. 

 

12 § Årsmötet 

På årsmötet behandlas följande ärenden 

1. Konstaterande av mötesdeltagare samt mötets laglighet och beslutförhet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet, två protokolljusterare samt rösträknare 

3. Presentation av lokalavdelningens verksamhetsberättelse och beslut därom. 

4. Presentation av lokalavdelningens bokslut och verksamhetsgranskarens utlåtande om konton och  

   förvaltning samt beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt de  

   redovisningsskyldiga.  

5. Beslut om antal medlemmar i styrelsen 

6. Val av nästa kalenderårs styrelseordförande som också kallas lokalavdelningens ordförande 

7. Val av styrelsemedlemmar för följande kalenderår 

8. Val av viceordförande bland styrelsens medlemmar för följande kalenderår 

9. Val av verksamhetsgranskare och viceverksamhetsgranskare för att granska följande års konton och  

    förvaltning 

10. Val av lokalavdelningens representanter och personliga ersättare till partikongressen för följande  

      kalenderår 
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 11. Val av lokalavdelningens representanter och personliga ersättare till kretsens möten för följande  

      kalenderår 

12. Val av lokalavdelningens representanter till de möten som hålls av de föreningar som  

      lokalavdelningen tillhör 

13. Godkännande av följande års verksamhetsplan 

14. Beslut om medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår 

15. Fastställande av följande års budget 

16. Beslut om övriga ärenden i möteskallelsen 

 

 

13 § Lokalavdelningens övriga mötesärenden 

      I god tid före följande allmänna val hålls på förslag av styrelsen ett möte som 

1. utser kandidater till medlemsomröstningen för riksdagsval i enlighet med partiets stadgar 26 § 

och 27 § 

      2. besluter om ingående av valförbund i kommunalval och uppställande av kandidater på listor i  

          enlighet med partiets 30 § och befullmäktigar styrelsen att ingå valförbund och uppställa  

          kandidater. Dessa stadgar följs i tillämpliga delar även i andra val på kommun- och regionnivå 

      3. besluter om övriga ärenden som berör val 

 

14 § Lokalavdelningens styrelse 

Lokalavdelningens ärenden sköts av styrelsen som lagenligt organ. Styrelsen består av ordföranden 

samt två (2) till tio (10) övriga medlemmar som valts på årsmötet. Styrelsemedlemmarna väljs bland 

lokalavdelningens medlemmar för ett kalenderår. 

Styrelsemötet är beslutfört när hälften av medlemmarna, ordförande och viceordförande medräknade, är 

närvarande 

 

15 § Styrelsens uppgifter 
   Till styrelsens uppgifter hör att 

1. utnämna sekreterare och ekonomiansvarig 

2. som lokalavdelningens styrelse  sköta besluten från medlemsmötena i enlighet med stadgarna och 

föreningslagen, verkställa besluten från medlemsmötena och bereda ärenden som framkommer på 

medlemsmötena 

3. godkänna medlemmar till lokalavdelningen 

4. sköta partiets valarbete på lokalavdelningens verksamhetsområde 

5. tillsammans med fullmäktigegruppen ge förslag på val av förtroendevalda som representerar partiet i 

kommunens och samkommunernas olika förvaltningsorgan och också i övrigt leda kommunpolitiken 

ifall en kommunorganisation saknas i kommunen 

6. betala medlemsavgifterna till kretsen och partiet och att årligen inom december månad ombesörja att 

listan över lokalavdelningens medlemmar som betalat sin medlemsavgift sänds till kretsorganisationen 

och partiet samt betala medlemsavgifterna till de föreningar som lokalavdelningen anslutit sig till 

7. sända nödvändiga uppgifter om verksamhetsberättelsen med statistik till kretsorganisationen 

8. omedelbart efter årsmötet, eller senast före 15 december under valåret, skriftligen meddela parti- och 

kretsrepresentanternas, ersättarnas och styrelsemedlemmarnas namn och uppdrag till 

kretsorganisationen och partiet. 

9. för lokalavdelningens årsmöte utforma och presentera verksamhetsberättelsen för det föregående året. 

10. för lokalavdelningens årsmöte presentera bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande. 

11. för lokalavdelningens årsmöte utforma och presentera följande års verksamhetsplan och budget.  

12. för sin del sköta fortbildnings- och informationsverksamheten på lokalavdelningens 

verksamhetsområde 

13. tillsätta nödvändiga utskott 

14. sammankalla lokalavdelningens möten 

15. även i övrigt främja och övervaka partiets verksamhet på lokalavdelningens område 
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 IV ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

 

16 § Lokalavdelningens räkenskaper 

Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår. Räkenskaperna samt övriga handlingar gällande 

verksamheten skall före utgången av januari månad överlämnas till verksamhetsgranskaren, som 

granskar räkenskaperna och förvaltningen samt i god tid, senast två (2) veckor före årsmötet, avlåter 

revisionsberättelsen till styrelsen. 

 

17 § Namnteckning 

Föreningens namn tecknas tillsammans av två av följande: ordförande, viceordförande eller sekreterare 

 

 

18 § Övriga bestämmelser 

I de fall där det i dessa stadgar inte finns något direktiv iakttas föreningslagen. 

 

V  STADGEÄNDRINGAR 

 

19 § Stadgeändring 

Ändringar i stadgarna kan göras på lokalavdelningens möte på förslag av styrelsen. Skriftligt förslag om 

ändring bör inkomma till styrelsen minst en månad före det möte där man önskar att ändringsförslaget 

skall behandlas. Ändringsförslaget godkänns om det omfattas av minst två tredjedelar (2/3) av de 

avgivna rösterna. För ändring av dessa stadgar krävs Suomen Kristillisdemokraatit (KD)  –  

Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. partistyrelses godkännande. 

 

VI  AVSLUTANDE AV LOKALAVDELNINGENS VERKSAMHET 

 

20 § Organisationens upplösning 

Om lokalavdelningen upplöses eller avslutas överlåts dess tillgångar till den krets inom 

Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. på vars område ifrågavarande lokalavdelning verkar 

 

 

 


