STADGAR för Föreningen Navigator r.f.
§1

Föreningens namn är Föreningen Navigator r.f.
Föreningens hemort är Åbo stad och dess språk är svenska.

§2

Föreningens ändamål är att för de i Finland verkande svenska sjöscoutkårerna och -avdelningarna kostnadsfritt
tillhandahålla ett eller flere skolningsfartyg i syfte att lära sjöscouterna hantera och sköta seglande båtar samt
sjömanskap. För detta ändamål äger, underhåller och bekostar föreningen dessa skolningsfartyg.
Verksamheten åsyftar ej att förskaffa medlemmarna vinst eller annan ekonomisk nytta.

§3

Medlem, som kan vara både fysisk och juridisk person, antages och godkännes av föreningens styrelse.

§4

Föreningen kan kalla hedersmedlemmar.

§5

Föreningens angelägenheter handhaves av en på årsmötet vald styrelse bestående av sju medlemmar, som väljs för tre
kalenderår. Minst två av medlemmarna bör vara väl inkomna i frågor gällande sjöscouting.
Styrelsen är beslutsför då fyra av dessa medlemmar är närvarande bland dem ordföranden eller viceordföranden.
Styrelsen väljer inom sig ordförande och viceordförande samt antar sekreterare, skattmästare och övriga nödvändiga
befattningshavare samt tillsätter vid behov utskott och kommitteer och definierar deras uppgifter.

§6

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden ensam eller av den eller de funktionärer styrelsen
därtill utsatt.

§7

Föreningen har rätt att äga och besitta egendom samt att motta gåvor och testamentariska förordnanden.

§8

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och bör före utgången av februari överlämnas till revisorerna.

§9

Föreningen sammanträder på kallelse av styrelsen till årsmöte före utgången av mars och till extraordinarie möte så
ofta förhållandena sådant påkallar. Kallelse till föreningsmöte sker genom brev till varje medlem minst fjorton dagar
före mötet.

§ 10

Vid årsmöte behandlas följande ärenden:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Val av två protokolljusterare.
3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och laglighet.
4. Föredragning och godkännande av årsberättelsen.
5. Föredragning av revisionsberättelsen.
6. Fastställande av bokslutet.

7. Frågan om beviljandet av ansvarsfrihet åt styrelsen.
8. Val av medlemmar i styrelsen.
9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
10. Fastställande av årsavgiftens storlek,
skilt för fysiska och juridiska personer.
11. Övriga av styrelsen till årsmötet hänskjutna
ärenden.

§ 11

Beslut fattas med enkel röstövervikt utom när föreningslagen annorlunda bestämmer eller när det är frågan om
- inköp, försäljning eller inteckning av fast egendom,
- inköp eller försäljning av föreningens skolningsbåtar,
i vilka fall minst 3/4 av de vid mötet avgivna rösterna erfodras.

§ 12

Förslag om ändringar av dessa stadgar bör skriftligen göras hos styrelsen, som därefter skall uppta förslaget till
behandling vid föreningsmöte.

§ 13

I händelse föreningen upplöses tillfaller dess egendom Finlands Svenska Scouter r.f. eller annan rättslig
sammanslutning som föreningsmötet anger, att användas för liknande ändamål som omnämns i § 2 av dessa stadgar.

Åbo den 6 maj 1980
undertecknat av Asser Kaksonen, John Lagström, Göran Storfors.

