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STADGAR FÖR 

FINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND 
Godkända för andra gången vid årsmötet 22.11.2011 

 

1 § 

Förbundets namn och hemort 

Förbundets namn är Suomen Laivanpäällystöliitto-Finlands Skeppsbefälsförbund r.y. Förbundets hem-

ort är Helsingfors stad. 

 

2 § 

Förbundets ändamål 

2.1. 

Förbundets ändamål är att fackligt organisera de personer, som innehar befäls- eller motsvarande ställ-

ning inom sjöfartsbranschen till en gemensam, hela landet täckande organisation samt att genom alla 

tillbudsstående medel sträva till att höja sina medlemmars sociala, lönemässiga och fackliga ställning, 

utbildningsnivå, samhälleliga värdering samt att bevaka medlemmarnas gemensamma och allmänna 

rättigheter och förmåner.  

2.2. 

Förbundet förverkligar sitt ändamål genom att:  

a) förbättra medlemmarnas möjligheter att erhålla arbete, 

b) ingå kollektivavtal, 

c) göra framställningar till vederbörande angående bestämmelser som berör sjöfarten, 

d) vid behov inleda samarbete med övriga organisationer, även med sådana som verkar i utlandet, 

e) väcka initiativ, göra framställningar och avgiva utlåtanden. 

2.3. 

För att stöda sin verksamhet kan förbundet äga fastigheter och semesterställen. upprätthålla inkvarte-

rings- och näringsrörelser samt ta emot understöd, donationer, testamenten och med vederbörigt till-

stånd ordna penninginsamlingar och lotterier.  

2.4. 

Förbundets språk är finska och svenska. Protokollspråket är finska. I partipolitiska frågor är förbundet 

neutralt. 

 

3 § 

Medlemmar 

3.1. 

Förbundets ordinarie medlemmar är alla de, som styrelsen enligt § 4 har godkänt som förbundets ordi-

narie medlemmar, och vilka erlägger de medlemsavgifter, som årsmötet för dem har fastställt. 

3.2. 

Förbundets understödande medlemmar är alla de, som styrelsen enligt 4 § har godkänt som förbundets 

understödande medlemmar och vilka erlägger de medlemsavgifter, som årsmötet för dem har fastställt. 

3.3. 

Understödande medlem har rätt att delta i förbundets möten, men understödande medlem har ingen 

rösträtt. 

 

4 § 

Medlemskap och medlemsförpliktelser 

4.1. 

Till förbundets ordinarie medlem kan antas person, som är i befäls- eller motsvarande ställning, eller 

registrerad förening, vars medlemmar innehar ovannämnda ställning och som förbinder sig att följa 

förbundets stadgar. Befälsställningen för den som ansöker om medlemskap avgörs av förbundets sty-

relse. Tidigare erhållna medlemsrättigheter bibehålls. 
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4.2. 

En skriftlig ansökan om medlemskap bör riktas till förbundets styrelse som godkänner eller förkastar 

anhållan om medlemskap. De förändringar som inträffar ifråga om givna uppgifter bör utan dröjsmål 

anmälas till förbundets kansli.  

4.3. 

Förbundets styrelse kan som understödande medlem godkänna även annan än i § 4 moment 1 nämnd 

person samt registrerad förening vars verksamhet ansluter sig till sjöfartsnäringen. 

4.4. 

Medlemskort eller medlemsavgiftsverifikat bör vid anmodan uppvisas vid förbundsmöten. 

4.5. 

Förbundet kräver av sina medlemmar ovillkorlig solidaritet.  

4.6. 

Styrelsen kan till hedersordförande eller hedersmedlem kalla medlem som på ett särskilt förtjänstfullt 

sätt verkat för förbundets eller sjöfartens väl. Till hedersmedlem kan även kallas person som inte är 

medlem i förbundet. Hedersordförande befrias från skyldighet att betala medlemsavgift och heders-

medlem får inte sagda förpliktelse. 

4.7. 

Vid årsmöte och vid av styrelsen sammankallat extra möte har varje ordinarie personmedlem en röst 

likasom de officiella representanterna valda av de registrerade föreningarna. 

4.8. 

Registrerad förening får för varje påbörjat femtiotal (50) betalande medlemmar välja en officiell repre-

sentant till årsmötet och till av styrelsen sammankallat extra möte. 

 

5 § 

Utträde ur förbundet 

Medlem äger rätt att utträda ur förbundet genom att meddela därom skriftligt till styrelsen eller dess 

ordförande eller att meddela om utträde i förbundsmötets protokoll. För föreningsmedlems del träder 

utträdandet i kraft sex (6) månader efter det att anmälan därom kommit till förbundets kännedom på 

ovannämnda sätt. Medlemsförening är förpliktigad att betala sin medlemsavgift för denna tid. För öv-

riga medlemmars del träder utträdandet i kraft omedelbart. 

 

6 § 

Uteslutning 

6.1. 

Om medlem försummar erläggandet av medlemsavgifter under tolv (12) månaders tid utesluts han 

fr.o.m. den dag från vilken medlemsavgifterna är obetalda, dock inte i sådant fall då medlem bevisli-

gen varit på en lång resa och han inte av den eller av annan godkännbar orsak haft möjlighet att tidiga-

re erlägga sina medlemsavgifter. Uteslutningen verkställs av styrelsen eller av befullmäktigad ansvarig 

funktionär som utsetts av styrelsen. 

6.2. 

Medlem som genom sitt beteende eller sin verksamhet inom eller utom förbundet skadat förbundets 

verksamhet eller anseende kan för bestämd tid eller för alltid uteslutas ur förbundet. 

6.3. 

Uteslutning verkställes av styrelsen efter det medlem beretts tillfälle att avge skriftlig eller muntlig 

förklaring. 

6.4. 

Medlem, som utträtt eller uteslutits ur förbundet har förlorat alla de rättigheter han som medlem haft. 

Erlagda medlemsavgifter återbetales ej. 
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7 § 

Medlemsavgifter mm. 

7.1. 

Årsmötet fattar beslut om medlemsavgifter enligt den lön medlem erhåller av sin anställning. Årsmötet 

fattar även beslut om medlemsavgift för registrerad förening som godkänts som medlem. Avgifterna 

erlägges på av styrelsen bestämt sätt. 

7.2.  

Styrelsen kan besluta om erläggandet av extra avgift. 

7.3. 

Medlem som enligt egen önskan blir understödande medlem bibehåller alla ordinarie medlemsrättig-

heter tills han beviljats understödande medlemskap under förutsättning att han erlagt den medlemsav-

gift som årsmötet stadgat för honom. 

7.4. 

Medlem, som genom sjukdom eller annan motsvarande giltig orsak inte är i stånd att erlägga stadgade 

avgifter och som skriftligen härom meddelat till förbundets kansli, kan av styrelsen befrias från erläg-

gande av medlemsavgifter. 

7.5. 

Medlem, som tillfälligt tjänstgjort inom annan verksamhetsbransch och anslutit sig till av förbundets 

styrelse godkänd organisation inom branschen kan befrias från medlemsavgifter för den tid han erlagt 

medlemsavgifter till ifrågavarande fackförening. Medlemmen återfår sina erhållna medlemsrättigheter 

då han återkommer till förbundets verksamhetsbransch. 

 

8 § 

Verksamhet och administration 

8.1. 

Förbundets verksamhet är förlagd till ett kansli i Helsingfors, samt till olika icke inregistrerade kretsar, 

vilkas namn och gränser bestäms av styrelsen. 

8.2. 

Förbundets funktionärer är: 

8.2.1.  

Verksamhetsledaren 

8.2.2.  

Vice verksamhetsledaren 

8.2.3.  

Ombudsmannen/ombudsmännen 

8.2.4.  

Kretsombudsmännen 

8.2.5.  

Kanslipersonalen 

8.2.6.  

Tidskriften Finlands Sjöfarts redaktion 

8.3. 

Förbundets verksamhet leds av verksamhetsledaren. Såsom verksamhetsledarens ställföreträdare fun-

gerar vice verksamhetsledaren. Ifall vice verksamhetsledaren är förhindrad fungerar ombudsmannen 

eller av styrelsen utsedd person som ställföreträdare.  

8.4.  

Medlemsföreningarnas verksamhet 

Medlemsföreningarna bör meddela om sina viktigaste möten till förbundets kansli. Representant ut-

sedd av styrelsen har rätt att delta vid sådana möten.  

8.5.  

Medlemsföreningarna bör sända föregående års bokslut och verksamhetsberättelse till förbundet sedan 

dessa färdigställs. Likaså bör föreningen meddela om ändringar vad gäller dess funktionärer.  
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8.6.  

Kretsverksamheten  

8.6.1.  

Förbundets kretsverksamhet har delats upp i oregistrerade kretsar, vars namn och gränser bestäms av 

styrelsen.  

8.6.2.  

Kretsarnas uppgifter  

a) Kretsen strävar med sin verksamhet till att regionalt stöda förbundets verksamhet och förverkliga de 

mål som förbundet uppsatt. Kretsen sluter kontakter till regionens beslutsfattare som ur förbundets 

synpunkt är viktiga.  

b) Kretsen bör ordna minst två möten i året, ett höst- och ett vårmöte eller även oftare alltid enligt be-

hov. Kretsen besluter mötestiden och -platsen och meddelar i god tid före mötet om detta till förbun-

dets kansli. Möteskallelsen publiceras i tidskriften Finlands Sjöfart samt vid behov i lokala massmedia 

som väljs av kretsen.  

c) Vid kretsens möten förs protokoll som sänds till förbundets kansli.  

d) Kretsen väljer kretsombudsman, kretssekreterare och representanter till övriga uppgifter som god-

känts av förbundets styrelse. Kretssekreteraren fungerar som ställföreträdare för kretsombudsmannen. 

e) Kretsombudsmannen sänder till förbundets kansli före den 15 februari kretsens bokslut och verk-

samhetsberättelse för föregående år. 

 

9 § 

Styrelsen 

Till styrelsen hör minst tio (10) och högst tjugofyra (24) medlemmar. 

Antalet styrelsemedlemmar fastställs på basen av det antal ordinarie medlemmar i medlemsregistret 

som funnits det föregående kalenderåret som föregått valåret. 

Då styrelsens storlek bestämmes kan det väljas högst en styrelserepresentant för varje påbörjat hundra-

tal (100) ordinarie medlemmar. 

I styrelsen bör om möjligt vara representerade de medlemsgrupper som är i fartygstjänst inom utrikes-

farten och inrikesfarten, de som tjänstgör inom offentliga sektorn samt medlemmar i registrerad före-

ning som är ordinarie medlem i förbundet. 

Styrelsens verksamhetsperiod är fyra (4) år. 

 

10 § 

Kandidatuppställning 

10.1. 

Årsmötet som föregår valåret fastställer styrelsens platsantal. 

10.2. 

Minst tio ordinarie medlemmar i förbundet kan upprätta, underteckna samt tillställa förbundets kansli 

en kandidatlista som upptar namnet på en kandidat. 

10.3. 

Registrerad förening kan upprätta, underteckna och tillställa förbundets kansli en kandidatlista, som 

upptar namnet på högst en kandidat per påbörjat femtiotal (50) fullt betalande medlemmar. 

10.4. 

Medlem får underteckna endast en kandidatlista.  

10.5. 

Om en medlem har undertecknat flera kandidatlistor är endast den först till förbundet anlända listan 

giltig som understötts av minst tio ordinarie personmedlemmar i förbundet. 

10.6. 

Kandidatlistorna bör vara på förbundets kansli senast den sista april valåret. 

10.7. 

Verkställande utskottet uppgör den slutliga kandidatlistan så an kandidaterna sammanställs i alfabetisk 

ordning till en vallista. Kandidaterna ges en löpande nummer som börjar med numret två (2). 
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10.8. 

Kandidatlistorna och röstsedlarna sändes för röstning till varje ordinarie medlem till hemadressen på 

basen av uppgifterna i förbundets medlemsregister. En tillräcklig mängd röstningsmaterial sänds även 

till fartygen i utrikesfart. 

10.9. 

Röstlängden för årsmötet uppgörs på basen av senaste medlemsavgiftsredogörelse. 

10.10. 

Valnämnden har rätt an vid rösträkningstillfället i röstlängden tillägga medlem som godkänts som 

medlem efter senaste medlemsavgiftsredogörelse. 

 

11 § 

Röstningsförfarandet 

11.1. 

Röstningen utförs som poströstning. I styrelsevalet kan röstberättigad medlem rösta på högst fyra (4) 

kandidater. Röstsedeln bör uppgöras så att det av den framgår i vilken ordning den röstberättigade stäl-

ler de kandidater han understöder före varandra. 

11.2. 

Vid styrelsevalet används proportionellt personligt valsätt så att röstmängden för den kandidat som 

antecknats på första valplats är fyra, på andra valplats tre, tredje valplats två och fjärde valplats ett. 

11.3. 

Röstsedeln returneras i för det ändamålet tryckta returkuvert senast två dagar före valårets årsmöte. 

Senare anlända röstsedlar förkastas. 

11.4. 

Valnämnden består av medlemmar valda av kretsarna, en medlem från varje krets. Styrelsevalskandi-

dat får inte vara medlem i valnämnden. 

11.5. 

Valnämnden sammankommer på verksamhetsledarens kallelse på förbundets kansli för rösträkning 

senast en dag före valårets årsmöte. Fel ifylld röstsedel förkastas. Då rösterna fördelar sig jämnt dras 

lott. Valnämnden uppgör en protokoll över rösträkningen vilken överräcks till årsmötets ordförande. 

Årsmötet fastställer styrelsevalets resultat. 

11.6. 

Styrelsen ger noggrannare valdirektiv inom ramen för den valordning som förbundets möte fastställt. 

 

12 § 

Styrelsemöten 

12.1. 

Styrelsen sammanträder så ofta det är nödvändigt, dock minst två gånger om året eller då tre medlem-

mar i styrelsen skriftligen det påyrkar. 

12.2. 

Styrelsen sammankommer på ordförandens, eller då han är förhindrad, på viceordförandens kallelse. 

Kallelsen skall tillställas samtliga styrelsemedlemmar såvitt möjligt senast fyra dagar före mötet. 

12.3. 

Styrelsen är beslutför då minst en tredjedel av styrelsemedlemmarna är närvarande. Ordförandens röst 

avgör i händelse av lika röstetal. 

12.4. 

Styrelsen väljer inom sig sex (6) medlemmar till verkställande utskottet (VU). Till det verkställande 

utskottet hör dessutom verksamhetsledaren och vice verksamhetsledaren. Utskottet väljer inom sig en 

ordförande. Styrelsen kan vid behov ändra sammansättningen av sitt valda utskott. Det verkställande 

utskottet är beslutfört då minst fem medlemmar är närvarande. Ordförandens röst avgör i händelse av 

lika röstetal. I det verkställande utskottets möten deltar med förbundsstyrelsens skilda beslut även om-

budsmannen/ombudsmännen, dock utan rösträtt. 
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12.5. 

Förbundets namn tecknas av styrelsens ordförande, viceordförande, verksamhetsledaren, vice verk-

samhetsledaren eller annan av styrelsen befullmäktigad ombudsman, alltid två tillsammans. 

12.6. 

Styrelsens medlemmar har rätt till fria resor och dagtraktamenten då de deltar i möten i enlighet med 

styrelsens eller förbundets beslut. Kretsombudsmännen, funktionärerna och förtroendemännen har 

samma rättigheter. 

12.7. 

Styrelsemedlem har rätt och skyldighet att bekanta sig med sådant styrelsemötes beslut som de själva 

inte haft möjlighet an deltaga i. Om styrelsens beslut bör skriftligen meddelas till styrelsens medlem-

mar. 

 

13 § 

Styrelsens åligganden 

13.1. 

Styrelsen väljer inom sig en ordförande, som kallas förbundets ordförande och en viceordförande. 

13.2. 

Styrelsen åligger att 

a) verkställa av årsmötet och av extra möten gjorda beslut 

b) övervaka VU:s verksamhet 

c) besluta om strejk eller arbetsnedläggelse som gäller någon medlemsgrupp 

d) underhandla och ingå kollektivavtal samt besluta om nödvändiga åtgärder i anledning härav 

e) där så anses nödvändigt, samarbeta med andra organisationer samt besluta om förbundets represen-

tation och godkänna nya medlemmar i förbundet 

f) på förbundets vägnar ingå med framställningar och avge utlåtanden till myndigheter, institutioner 

mm. där styrelsen inte anser det nödvändigt att saken kräver beslut av årsmöte eller extra möte 

g) bereda de frågor som skall behandlas vid årsmöte eller extra möte 

h) förvalta förbundets egendom 

i) till årsmötet avgiva berättelse över förbundets verksamhet 

j) till- och avsätta verksamhetsledaren, vice verksamhetsledaren/sekreterarna och ombudsman-

nen/ombudsmännen samt utfärda instruktioner för dem och bestämma deras löneförmåner  

k) övervaka och granska verksamhetsledarens arbete  

l) utse tidskriften Suomen Merenkulku - Finlands Sjöfarts ansvarige redaktör 

m) även i övrigt arbeta för främjandet av förbundets syften och bevaka dess intressen samt  

n) årligen uppgöra en budget och verksamhetsplan för följande räkenskapsår. 

 

14 § 

Verkställande utskottet 

14.1. 

Det verkställande utskottet (VU) biträder styrelsen, sköter löpande ärenden och förbereder ärenden 

som hör under styrelsens behandling och är ansvarigt inför styrelsen för sin verksamhet. 

14.2. 

Det verkställande utskottet sammanträder på verksamhetsledarens kallelse eller om två av utskottets 

ordinarie medlemmar skriftligen ber därom. Kallelsen bör om möjligt ges till alla utskottsmedlemmar 

minst två dagar före mötet. 

14.3. 

Det verkställande utskottets möten kan hållas som sk. telefonmöten eller genom att utnyttja motsva-

rande teknik. Förhandsuppgifter bör ges om de ärenden som behandlas vid mötet. Besluten bör utan 

dröjsmål meddelas alla medlemmar i det verkställande utskottet. 
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15 § 

Verksamhetsledarens åligganden 

Verksamhetsledaren åligger att  

a) verkställa styrelsens beslut 

b) vara föredragande vid styrelsens möten 

c) förestå förbundets kansli i Helsingfors och övervaka kretsarnas verksamhet 

d) representera förbundet på uppdrag av styrelsen 

e) lyfta och kvittera penningmedel och värdeförsändelser som kommer till förbundet 

f) ansvara för förbundets bokföring och skötseln av dess penningmedel samt överhuvud handla sköt-

seln av förbundets angelägenheter, samt 

g) till- och avsätta övriga än i § 13 nämnda funktionärer efter att ha hört det verkställande utskottet. 

 

16 § 

Årsmötet 

16.1. 

Förbundets årsmöte hålls årligen i november på ort som bestämts av föregående årsmöte. 

16.2. 

Kallelsen till årsmötet sker genom att publicera kallelsen i förbundets medlemstidning eller i dagstid-

ning på riksnivå både på finska och svenska språket senast en månad före mötet. 

16.3. 

Medlem och kretsarna är berättigade att till styrelsen inlämna skriftligt förslag till fråga, som önskas 

bli behandlad på årsmötet. Sådant förslag bör vara styrelsen tillhanda före den 1 augusti. Styrelsen 

bereder de gjorda förslagen för årsmötet.  

Vid årsmötet: 

a) har varje medlem med undantag för understödande medlem, samt de registrerade föreningarnas offi-

ciella representanter en röst. Mötet öppnas av verksamhetsledaren, eller om han är förhindrad av vice 

verksamhetsledaren, ombudsmannen eller kretsombudsmannen på orten för årsmötet, 

b) väljes ordförande och viceordförande för mötet, 

c) väljes två protokolljusterare, 

d) konstateras mötets laglighet, 

e) föredrages styrelsens årsberättelse och föregående års bokslut samt revisorernas berättelse, 

f) beslutes om redovisnings- och ansvarsfrihet för föregående räkenskapsårs förvaltning, 

g) bestämmes storleken av inskrivnings-, medlems- och tidskriftens prenumerationsavgift, styrelse-

medlemmarnas och revisorernas arvoden och dagtraktamentet,  

h) fastställs av styrelsen uppgjord budget och verksamhetsplan för följande år,  

i) väljs 1-2 revisorer samt en revisorssuppleant,  

j) väljs styrelsemedlemmar vart fjärde år,  

k) behandlas i möteskallelsen nämnda eventuella övriga ärenden som styrelsen framställt samt  

l) beslutes platsen för följande årsmöte. 

 

17 § 

Extra möte 

Extra möte bör hallas då förbundets möte så besluter eller styrelsen anser att det är skäl till det eller om 

minst en tiondedel (1/10) av förbundets röstberättigade medlemmar kräver det för behandling av ären-

de de meddelar. Kallelse till extra möte kungöres genom annons antingen i den medlemstidskrift för-

bundet publicerar eller i dagstidning på riksnivå på både svenska och finska språket. I kallelsen bör 

nämnas de ärenden som kommer att behandlas på mötet. Mötet kan hållas tidigast sju (7) dagar efter 

det an kallelsen publicerats. 
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18 § 

Tidskriften 

18.1 

Förbundet utger ensamt eller i samarbete med övriga organisationer en yrkes- och organisationstid-

skrift vid namn Suomen Merenkulku - Finlands Sjöfart, som är avfattad på båda inhemska språken 

eller vart för sig på vartdera språket, förutom dessa kan artiklar och/eller sammandrag av innehållet 

publiceras på främmande språk. Journalistiskt bistånd kan anlitas. 

18.2. 

Tidskriften sänds till förbundets medlemmar. Prenumerationsavgiften ingår i medlemsavgiften. 

 

19 § 

Räkenskaperna, revision osv. 

19.1. 

Förbundets räkenskapsår är kalenderåret.  

19.2. 

Sedan styrelsen uppgjort förbundets årsberättelse, vilket bör ske senast under april månad, skall denna 

jämte förbundets räkenskaper överlämnas till revisorerna, vilka senast tio dagar efter mottagandet skall 

avgiva sitt utlåtande, där ansvarsfrihet bestämt till- eller avstyrkes. 

 

20 § 

Stadgeändring 

Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar bör för att gälla fattas vid två på varandra följande 

förbundsmöten med minst två månaders intervall samt minst 2/3 majoritet av de avgivna rösterna. 

 

21 § 

Förbundets upplösning 

21.1. 

Beslut om förbundets upplösning bör fattas vid två på varandra följande förbundsmöten med minst sex 

månaders intervall samt med minst 4/5 majoritet av de avgivna rösterna.  

21.2.  

Vid upplösning av förbundet tillfaller överblivna medel förbundets understödsfond. 

 

22 § 

Föreningslagen 

Till övriga delar följs föreningslagen. Med dessa stadgar kränks inte förvärvade medlemsrättigheter. 


