
STADGAR FÖR ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND FÅ ÅLAND 

 

Namn, hemort och verksamhetsområde 

1 §  

Föreningens namn är Arbetarnas Bildningsförbund på Åland r.f . 
I dessa stadgar 'kallas föreningen ABF-Åland.  
Föreningens hemort är Mariehamns stad. 
Föreningens verksamhetsområde är landskapet Åland. 

Syfte och verksamhetsformer 

 2 § 

ABF-Ålands syfte är vara en del av det fria bildningsarbetet grundad på jämlikhetens, 
solidaritetens och demokratins principer. Föreningen ska arbeta för ett aktivt medborgarskap, 
främja och verka för ett livslångt lärande, utveckla kulturpolitiken samt att skapa förutsättningar 
för och administrera utbildning och kulturverksamhet inom fackföreningsrörelsen, politiska-, 
ideella- och övriga intresseorganisationer på Åland. 

3 § 

För att uppnå syftet 

- bedriver föreningen studiecirkel-, föreläsnings-, kurs- eller liknande verksamhet för att 
därigenom ge medborgarna tillfälle att lära och förkovra sig genom fritt kunskapssökande utanför 
de formella utbildningssystemen, det fria bildningsarbete har inga begränsningar beträffande 
ämnen som kan studeras. 

- bevakar ABF-Åland speciellt arbetstagarnas intresse i kommunernas och landskapets kulturliv. 

- deltar ABF-Åland i planeringen av fackföreningsrörelsens och politiska-, ideella- och övriga 
intresseorganisationers utbildningsarbete och kulturpolitik. 

- grundar ABF-Åland studiecirklar samt stöder och leder deras arbete. 

- anordnar ABF-Åland kurser, föreläsningar, konferenser och kulturevenemang. 

- strävar ABF-Åland att i övrigt främja arbetstagarnas studie- och bildningsintressen samt att höja 
den allmänna kulturnivån. 

4 § 

ABF-Åland kan äga andelar, aktier och andra värdepapper, besitta och äga för verksamheten 
nödvändiga fastigheter, bedriva teaterverksamhet, kioskhandel, samt härbärgerings- och 
förplägnings-, biograf-, bokhandel, och publikationsverksamhet, var och en av dessa blott på en 
verksamhetsplats, mottaga understöd, gåvor och testamenten samt anordna lotterier och 
penninginsamlingar. 



 

 Medlemmar och utträde 

5 § 

Till ABF-Åland kan som medlemmar antas inregistrerade fackföreningar, politiska-, ideella-  och 
intresseorganisationer inom landskapet Åland. 

Om antagande av medlemsföreningar beslutar styrelsen för ABF-Åland. Medlemsförening kan 
utträda ur ABF-Åland genom att skriftligen meddela ABF-Ålands förbundsstyrelse eller dess 
ordförande eller muntligen till representantmötets protokoll. En utträdande medlemsförening bör 
erlägga medlemsavgift till ABF-Åland fram till slutet av det år under vilket anmälan om utträdet 
överlämnats. 

Styrelsen kan utesluta en medlemsförening ur föreningen om medlemsföreningen inte har betalat 
sin förfallna medlemsavgift inom 6 månader eller om han annars har underlåtit att fullgöra de 
förpliktelser som denne genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om denna genom sitt 
beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller 
de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar. 

 

Medlemsavgifter 

6 § 

Varje medlem i ABF-Åland erlägger årligen en medlemsavgift på basen av sitt antal medlemmar 
vid slutet av föregående kalenderår. 

Medlemsavgift fastställes skilt för medlem, med personmedlemmar och medlem med 
organisationsmedlemmar. 

Medlemsavgiften bestäms av ordinarie representantmötet. 

Varje års medlemsavgift bör redovisas senast i december månad. 

 

ABF-Ålands verksamhetsorgan 

7 § 

ABF-Ålands verksamhetsorgan är representantmötet och förbundsstyrelsen. 

 

Representantmötet 

8 § 

ABF-Ålands beslutande organ är representantmötet. 



ABF-Ålands sammankommer till ordinarie representantmöte i före utgången av mars, samt till 
extraordinarie möten om styrelsen finner det nödvändigt eller om minst två femtedelar (2/5) av 
medlemmarna skriftligen kräver detta.  

När styrelsen eller representantmöten så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt 
per post, genom datakommunikation, digitala plattformar eller med hjälp av något annat tekniskt 
hjälpmedel före eller under mötet. 
 
Representantmötet sammankallas av förbundsstyrelsen genom skriftligt meddelande till 
medlemmarna en månad före mötet. Vid representantmötet har varje befullmäktigad representant 
endast en röst. 

Medlem som önskar att representantmötet behandlar något visst ärende, bör göra skriftlig 
framställning till förbundsstyrelsen senast åtta veckor före det möte varvid ärendet önskas 
behandlat. Styrelsen föredrar ärendet försett med sitt eget utlåtande för representantmötet. 

 

9 § 

Till representantmötet har varje medlemsorganisation rätt att utse en ordinarie representant för 
varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst 3 representanter. För varje representant väljs en 
personlig suppleant. 

Vid uträknandet av antalet representanter beaktas det medlemsantal för vilket 
medlemsorganisationen senast har erlagt medlemsavgift till ABF-Åland. Fullmakt för varje 
representant bör företas genom bevittnat protokollsutdrag på representantmötet. 

 

10 § 

Vid ordinarie representantmöte behandlas följande ärenden. 

a) val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare och 
behövliga utskott. 

b) mötets laglighet och beslutförhet konstateras 

c) föredragningslistan för mötet godkänns 

d) behandlas förbundsstyrelsens berättelse över föregående års verksamhet. 

e) bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras. 

f) fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen. 

g) behandlas förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för det påbörjade året. 

h) beslutas om medlemsavgiftens storlek. 



i) behandlas förbundsstyrelsens förslag till budget för det för det påbörjade året. 

j) beslut om antalet styrelsemedlemmar. 

k) val av ordförande för styrelsen, vartannat år. 

l) val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter för två år istället för dem som är i tur att 
avgå. 

m) val av två verksamhetsgranskarnas och två revisorssuppleanter.  

n) val av valberedning, minst 2 högst 4 personer. 

o) behandlas övriga i kallelsen nämnda ärenden. 

 

Förbundsstyrelsen 

11 § 

Förbundsstyrelsen består av ordföranden, 4 till 6 medlemma samt 4 suppleanter. Ordinarie 
representantmötet utser förbundsstyrelsen för 2 år.  

Av styrelsemedlemmarna och suppleanterna i tur att avgå. Den första gången avgörs avgå genom 
lottdragning. 

Förbundsstyrelsen utser inom sig vid det första sammanträdet efter ordinarie representantmötet 
vice ordförande samt, tillsätter nödvändiga utskott. 

Förbundsstyrelsen har rätt att anställa och avskeda funktionärer.  

Förbundsstyrelsen sammankallas av dess ordförande. När styrelsen eller representantmöten så 
beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation, 
digitala plattformar eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet. 

Förbundsstyrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt minst hälften av 
medlemmarna är närvarande. 

 

12 § 

Förbundsstyrelsens uppgifter är att 

a) leda ABF-Ålands verksamhet och verkställa representantmötets beslut, samt förbereda de 
ärenden som kommer upp vid representantmötet. 

b) handha skötseln av ABF-Ålands ekonomi och egendom. 

c) representera ABF-Åland. 



d) uppgöra och för representantmötet förelägga verksamhetsplan och budget samt berättelse över 
verksamheten och skötseln av ekonomin. 

e) fullgöra övriga uppgifter som enligt lagar och dessa stadgar ankommer på förbundsstyrelsen. 

 

Räkenskapsperiod och revision 

13 § 

ABF-Ålands räkenskaps period är kalenderåret. 

 

Namnteckning 

14 § 

ABF-Ålands namn tecknas av ordföranden, viceordföranden och sekreteraren samt av 
förbundsstyrelsen befullmäktigade funktionärer, alltid två tillsammans. 

 

Särskilda bestämmelser 

15 § 

Beslut fattas genom enkel majoritet där icke annat nämns i dessa stadgar. 

Val bör förrättas med slutna sedlar. Om rösterna fördelar sig jämt avgörs frågan vid val genom 
lottdragning och vid övriga ärenden så att den ståndpunkt vinner som ordföranden företräder. 

 

Stadgeändring 

16 § 

Ändringar av dessa stadgar kan göras endast vid representant mötet och måste godkännas av tre 
fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna. 

 

ABF-Ålands upplösning 

17 § 

ABF-Åland kan upplösas om två på varandra följande representantmöten med minst två veckors 
mellanrum fattar beslut där om med minst tre fjärdedelars (3/4) röstövervikt. 



Om ABF-Åland upplöses bör dess kvarvarande egendom efteravdrag för skulder och övriga 
förbindelser, överlåtas till en inom landskapet Åland verkande rättsgiltig organisation med 
likartad målsättning som ABF-Åland. 

Korrigerade enligt patent- och registerstryelsen anvisningar på representantmötet 15/3 2021  

Reviderade Representantmötet 28/5 2020 

Reviderade Representantmötet 25/3 2010 

Registrerades 22.9.1980 


