
 
 
Stadgar från och med 19.2.2020 
 
 

1. Föreningens namn och hemort 
 

Föreningens namn är Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry - Gynekologiska 
Cancerpatienterna i Finland rf.  Om föreningen används förkortningen GySy 
och i internationella sammanhang namnet Gynecological Cancer Patients in Finland.  I 
dessa stadgar används benämningen föreningen.  Föreningens hemort är Helsingfors och 
verksamhetsområdet omfattar hela Finland.   
 

2. Föreningens syfte och verksamhet 
 

Föreningens syfte är att fungera som intresseorganisation för gynekologiska 
cancerpatienter och att erbjuda information om gynekologiska cancerformer, förebyggande 
och konstaterande av dem på ett tidigt stadium. Föreningen verkar för att förbättra den 
fysiska, psykiska och sociala livskvaliteten för gynekologiska cancerpatienter samt för att 
utveckla rehabiliteringen för dem.  
Föreningen förverkligar sitt syfte genom att  

1. fungera som kamratsstödsgemenskap för dem som insjuknat i gynekologisk 
cancer, följa med och främja forskningen i gynekologisk cancer,   
2. sträva efter ett fast samarbete med den offentliga förvaltningen och andra 
intressentgrupper,   
3. lägga fram förslag och vid behov ge utlåtanden om ärenden som gäller 
föreningens medlemskår,   
4. ordna föreläsnings- och utbildningstillfällen för medlemmarna,   
5. fungera i växelverkan och samarbete med finländska och utländska 
organisationer,   
6. skaffa ny information genom att delta i finländska och internationella 
seminarier och konferenser och   
7. publicera informations- och broschyrmaterial samt upprätthålla en 

webbplats.  
 

Föreningen bedriver inte vinstbringande verksamhet, men för att finansiera sin verksamhet 
kan föreningen ta emot donationer och testamenten samt genomföra olika 
medelsanskaffningskampanjer efter att ha erhållit vederbörligt tillstånd för detta.  
 
Föreningen fungerar i samarbete med Cancerorganisationerna och dess 
medlemsorganisationer samt andra sammanslutningar, hälsovården och kommunerna.  
 

3. Föreningen är en partipolitiskt obunden medborgarorganisation 
 
 

4. Föreningens medlemskap 
 



Föreningen kan vara medlem i föreningar, förbund och centralorganisationer som främjar 
föreningens syfte.  Föreningens styrelse beslutar om anslutning av föreningen till någon 
sammanslutning.  
 
 
 

5. Kallande till medlem 
 

Som ordinarie medlem kan föreningen godkänna en gynekologisk cancerpatient och 
hennes närstående samt en läkare eller en person med vårdarbetsutbildning som är 
intresserad av att förbättra gynekologiska cancerpatienters ställning eller vilken annan 
person som helst som vill driva gynekologiska cancerpatienters intressen och godkänner 
syftet för föreningens verksamhet.  
 En ordinarie medlem är en privatperson. Ordinarie medlemmar godkänns av föreningens 
styrelse. Styrelsen kan befullmäktiga föreningens funktionärer att behandla 
medlemsansökningarna. Till hedersmedlem kan på förslag av styrelsen på föreningens 
möte kallas en person, som på ett betydande sätt har främjat och stött föreningens 
verksamhet.  En hedersmedlem har inte rösträtt.  Som stödmedlem kan på förslag av 
styrelsen godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättskapacitet, som vill 
stöda föreningens syfte och verksamhet.  En stödmedlem har inte rösträtt. 
 

6. Medlems utträde och uteslutning 
 
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos 
styrelsen eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla detta för 
anteckning i protokollet.  Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen, om medlemmen 
har underlåtit att betala sin förfallna medlemsavgift eller om medlemmen på annat sätt har 
underlåtit att fullgöra de förpliktelser, som han eller hon genom sitt inträde i föreningen har 
åtagit sig eller om han eller hon genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt 
har skadat föreningen eller inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag 
eller i föreningens stadgar.  Till en utesluten medlem återbetalas inte uteslutningsårets 
medlemsavgift eller del av den.  
 

7. Anslutnings- och medlemsavgift 
 
Höstmötet beslutar om storleken av den årliga anslutningsavgiften och den årliga 
medlemsavgiften som uppbärs av ordinarie medlemmar och stödmedlemmar.  Av en 
hedersmedlem uppbärs ingen avgift. Medlemsavgifterna för fysiska personer som är 
stödmedlemmar och sammanslutningar med rättskapacitet som är stödmedlemmar kan 
avvika från varandra.  
 

8. Styrelsen 
 
Föreningens ärenden sköts av styrelsen, som har en ordförande, från två till åtta (2-8) 
ordinarie medlemmar samt från noll till fyra (0-4) ersättare.   
Styrelsens mandattid är ett kalenderår. Styrelsens ordförande, ordinarie medlemmar, 
ersättare väljs för två (2) kalenderår åt gången.  Hälften eller närmast hälften står i tur att 
avgå varje år.  Första året avgörs avgångsturen genom lottning och därefter sker avgång i 
turordning.  En medlem som står i turen att avgå kan omväljas.  
 



Medlemmarna kan fungera i föreningens styrelse högst tre på varandra följande perioder.  
Enligt prövning kan perioderna utökas.  Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande. Därtill 
väljer styrelsen inom sig eller utom sig en sekreterare, kassör och andra nödvändiga 
funktionärer.  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denna är 
förhindrad, på kallelse av vice ordföranden, när de anser att det behövs eller när minst 
hälften av styrelseledamöterna så kräver. Styrelsen kan anställa en verksamhetsledare 
och andra funktionärer för föreningen samt besluta om deras uppgiftsbeskrivningar. 
Verksamhetsledarens och funktionärernas ansvar har definierats i vid respektive tillfälle 
gällande ekonomistadga, som fastställts av årsmötet.  
 
Styrelsen är beslutför, när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice 
ordföranden medräknade, är närvarande.  Omröstningar avgörs med enkel majoritet.  Om 
rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.  I styrelsens 
möten kan man delta till exempel via Skype.  Styrelsens möte kan också helt hållas via 
Skype eller vid behov per e-post.  För styrelsens möten utbetalas inga mötesarvoden.  
Resekostnader ersätts enligt billigaste taxa.  
 
Styrelsens uppgifter är att   

1. representera styrelsen och att sköta dess ärenden,   
2. fästa uppmärksamhet på frågor som gäller föreningen och dess verksamhetsmiljö, 
3. svara för föreningens ekonomi och egendom,  
4. utarbeta verksamhetsplan och budget,  
5. varje år, minst en månad före vårmötet, överlämna till revisorerna nödvändiga 

bokföringsböcker och handlingar för granskning av föreningens ekonomi och 
förvaltning,  

6. avge berättelse till vårmötet över föreningens verksamhet under föregående 
verksamhetsår,  

7. verkställa föreningens möten och ordna föreningens övriga tillställningar,  
8. godkänna nya medlemmar och upprätthålla medlemsförteckning,  
9. välja sekreterare och kassör för föreningen,  
10. svara för anställande av föreningens funktionärer och de arvoden som betalas till 

dem inom ramen för budgeten som godkänts vid föreningens vårmöte samt vid 
behov entlediga dem från sina uppgifter.  

 
9. Tecknande av föreningens namn 

 
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande tillsammans 
med sekreteraren eller kassören, alltid två tillsammans. 
 

10. Räkenskapsperiod och revision 
 
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. För föreningen väljs en revisor och en 
revisorssuppleant. Bokslutet med nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska 
överlämnas till revisorn minst en månad före vårmötet.  Revisorerna ska avge skriftligt 
utlåtande till styrelsen minst två veckor före vårmötet. 
 

11. Föreningens möten 
 

Föreningen håller årligen två ordinarie möten.  Föreningens vårmöte hålls i mars-maj och 
höstmötet i september-december den dag som styrelsen bestämmer.  



Extraordinarie möte hålls, när föreningens styrelse så beslutar eller när styrelsen anser det 
vara befogat eller när minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar 
skriftligen kräver det hos styrelsen för behandling av ett särskilt uppgett ärende.  Mötet  
ska hållas inom trettio (30) dygn från att kravet om att det ska hållas har framförts till 
någon av styrelsens medlemmar.  
 
På föreningens möten har varje ordinarie medlem en röst.  Utöver de ordinarie 
medlemmarna kan mötet också tillåta att andra personer är närvarande vid mötet.  Dessa 
personer har yttranderätt på föreningens möten, men inte rösträtt.  
 
Om annat inte nämns i stadgarna blir föreningsmötets beslut den åsikt som understötts av 
över hälften av de avgivna rösterna.  Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst, 
vid val avgör emellertid lotten. 
 

12. Sammankallande till föreningens möten 
 
Kallelse till möte samt mötets föredragningslista ska tillställas medlemmarna per e-post 
minst 14 dygn före mötet.   
 

13. Ordinarie möten 
 
På föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:  

1. Mötet öppnas. 
2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och vid behov två 

rösträknare.  
3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet.  
4. Godkännande av mötets arbetsordning.   
5. Föreläggande av bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande.  
6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

och övriga redovisningsskyldiga.   
7. Behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. 

 
På föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:  

1. Mötet öppnas.  
2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och vid behov två 

rösträknare.  
3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet.  
4. Godkännande av mötets arbetsordning. 
5. Fastställande av verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och 

medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår.  
6. Val av styrelsens ordförande (vartannat år) och en del av medlemmarna (högst 

hälften av medlemmarna byts årligen).  
7. Val av revisor och revisorssuppleant.   
8. Behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.  

 
Om en medlem i föreningen vill få ett ärende för behandling på föreningens vår- eller 
höstmöte, ska han eller hon meddela det skriftligen till styrelsen, så att ärendet kan tas 
med i möteskallelsen.  Ärenden som ska tas upp på vårmötet ska anmälas senast i januari 
och ärenden till höstmötet senast i augusti.  
 



14. Ändring av stadgarna och upplösande av föreningen 
 

Beslut om att ändra stadgarna och upplösa föreningen fattas på föreningens möte med 
enkel röstmajoritet.  I möteskallelsen ska ändring av stadgarna eller upplösning av 
föreningen nämnas.  
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas på föreningens möte.  Om föreningen 
upplöses används dess medel till förmån för forskning i gynekologiska cancerformer på 
det sätt som föreningens möte närmare beslutar.  
 


