
 

 

 

 

 

 

HoSK rf  

STADGAR 

  

 

 



INNEHÅLL 

 
FÖRENINGEN 3 

Syfte och verksamhetsform 3 

Fullgörande av syfte 3 

MEDLEMMAR 4 

Anslutnings- och medlemsavgifter 4 

Utträde och uteslutning av medlemmar 4 

STYRELSEN 5 

Föreningens namntecknare 6 

3.3 Dispositionsrätt och egendom 6 

KOMMITTÉER 6 

4.1 Styrdokument för kommittéer 6 

RÄKENSKAPSPERIOD OCH REVISION 7 

FÖRENINGENS MÖTEN 7 

Kallelse till föreningens möten 7 

ORDINARIE MÖTEN 8 

INITIATIV OCH MEDLEMSOMRÖSTNING 9 

ÄNDRINGAR AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 9 
 

 

 

 

  

 

 



1 FÖRENINGEN  

 

Föreningens namn är HoSK r.f. (i flytande text kan HoSK r.f. ersättas med             

”Hosken”) som är ämnesföreningen för de som studerar vid institutionen för           

hälsa och välfärd och institutionen för vård vid Arcada. Föreningens språk är            

svenska, och hemorten är Helsingfors.  

1.1 Syfte och verksamhetsform  

Föreningens syfte är att verka som en stödjande förening för de som studerar             

vid Institutionen för hälsa och välfärd och vid institutionen för vård vid det som              

nu utgör Arcada. Föreningen bevakar studerandenas intressen när det gäller          

studier, hälsa och välmående, samt bidrar till en god studieupplevelse.          

Föreningen kan ha kommittéer som hjälper styrelsen med verkställandet av          

föreningens syfte.  

1.2 Fullgörande av syfte  

Föreningen fullgör sitt syfte genom att ha nära samarbete med, och fungera            

som en bro mellan föreningens medlemmar och Arcadas personal. Vi          

samarbetar även med Arcada studerandekår – ASK, samt andra         

studerandekårer och föreningar. Föreningen ordnar olika tillställningar med        

anknytning till utbildning och studieliv. För att stödja verksamheten kan          

föreningen uppbära en medlemsavgift, arrangera avgiftsbelagda nöjes- och        

fritidsevenemang, och äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom.          

Föreningen kan även - sedan den inhämtat nödvändigt tillstånd härtill - ta emot             

understöd, donationer och testamenten, samt ordna penninginsamlingar.  

 

 



2 MEDLEMMAR  

Alla personer som godkänner föreningens syfte och som studerar vid Arcada           

kan bli medlemmar i föreningen. Även studerande inom öppna yrkeshögskolan          

vid Arcada kan bli medlemmar. För att bli ordinarie medlem krävs dock att man              

studerar vid institutionen för hälsa och välfärd eller vid institutionen för vård vid             

Arcada. Medlemskapet bekräftas genom att betala medlemsavgiften, och är         

därefter gällande under det pågående läsåret.  

 

En ordinarie medlem har rösträtt vid föreningens möten och kan ställa upp i             

HoSK r.f. styrelse och andra organ. En privatperson, alumn, eller en           

sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stödja föreningens syfte        

och verksamhet, kan skriftligen ansöka om att bli en understödande medlem.           

Ansökan skall godkännas av styrelsen. En person som avsevärt har främjat och            

stött föreningens verksamhet kan på ett av föreningens möten utnämnas till           

Hedersmedlem, på förslag av styrelsen eller av föreningens medlemmar.  

2.1 Anslutnings- och medlemsavgifter 

På höstmötet bestäms storleken av medlemsavgiften som uppbärs av ordinarie          

och understödande medlemmar. Hedersmedlemmar betalar ingen      

medlemsavgift.  

2.2 Utträde och uteslutning av medlemmar  

En medlem, ordinarie medlem eller understödjande medlem har rätt att utträda           

ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse eller           

dess ordförande, eller genom att vid ett föreningsmöte anmäla om utträde.           

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen genom sitt           

beteende avsevärt skadat föreningen, dess anseende eller om medlemmen inte          

 

 



längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens             

stadgar. Inför uteslutning har medlemmen i fråga rätt att bli hörd framför            

föreningens styrelse och vid uteslutning skall orsaken nämnas.  

 

3 STYRELSEN  

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, som består av ordförande, vice          

ordförande, sekreterare, kassör och minst två (2) men högst sex (6) andra            

medlemmar. Styrelsen utses vid föreningens höstmöte, och träder i kraft 1           

januari med en mandatperiod på ett kalenderår. Styrelsen sammanträder på          

kallelse av ordförande eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna anser att           

det behövs. Styrelsen är beslutförd när minst hälften av styrelsemedlemmarna          

är närvarande. Då endast hälften av styrelsen är närvarande måste en av dessa             

vara föreningens ordförande eller vice ordförande. Omröstningar avgörs med         

enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst.  

 

3.1 Utträde från styrelsen och avsättande av styrelsemedlem  
 

En styrelsemedlem kan själv välja att avgå från sin styrelsepost. Detta sker            

genom inlämning av en skriftlig anmälan till styrelsens ordförande. En          

styrelsemedlem som väljer att avgå kan inte nekas denna rätt.  

 

Ifall styrelsen anser att en styrelsemedlem inte sköter sina ansvarsuppgifter,          

kan styrelsen kalla till ett föreningsmöte där ärendet om avsättande av           

styrelsemedlem behandlas. Personen i fråga har både närvaro- och yttranderätt          

under föreningsmöte, och är inte jävig att rösta i ärendet. 

 

 



3.2  Föreningens namntecknare 

Föreningens namntecknare är styrelsens ordförande, vice ordförande, eller        

kassören, tillsammans med en annan styrelsemedlem.  

3.3 Dispositionsrätt och egendom 
Under verksamhetsåret har ordförande och kassör dispositionsrätt över        

föreningens bankkonton. Styrelsen ansvarar över föreningens tillgångar och        

egendom och förvaltar dessa i enlighet med gällande budget. 

 

4 KOMMITTÉER 

Föreningen kan ha kommittéer för att stödja styrelsen i att verkställa           

föreningens syfte. Varje kommitté måste ha en ordförande som är en ordinarie            

medlem i föreningen och godkänd av styrelsen. Kommitténs ordförande         

rekryterar medlemmar till kommittén och ansvarar för verksamheten samt         

rapporteringen till styrelsen. Kommittéernas syfte måste vara överens med         

föreningens stadgar. Kommittéer kan bildas vid behov, och upplösas på beslut           

av styrelsen då skälig orsak finns.  

4.1 Styrdokument för kommittéer 
En kommitté kan styras genom ett reglemente som upprätthålls av styrelsen           

och revideras årligen på föreningens vårmöte. Under verksamhetsåret kan         

nödvändiga ändringar i reglementena göras av styrelsen, sådana ändringar         

skall dock redovisas senast på följande föreningsmöte.       

Förtjänstteckenkommittén följer föreningens förtjänstteckenreglemente.  

 

 



5 RÄKENSKAPSPERIOD OCH REVISION 

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet, inklusive       

nödvändiga handlingar, och styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas       

till verksamhetsgranskaren senast tre (3) veckor före vårmötet.        

Verksamhetsgranskaren skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast en          

(1) vecka före vårmötet.  

 

6 FÖRENINGENS MÖTEN  

Föreningen håller två ordinarie möten per år. Om styrelsen så beslutar är            

deltagandet i ett av föreningens möten också möjligt genom ett telefonsamtal           

eller videosamtal. Föreningens vårmöte hålls under tiden januari-maj och         

höstmötet under tiden september-december, på en av styrelsen fastställd dag.          

Ett extra föreningsmöte kan hållas då man på ett av föreningens möten så             

besluter, då styrelsen anser att det finns skäl för det, eller då minst en tiondel               

(1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligt kräver det av         

styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio (30)            

dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts till styrelsen. Vid            

föreningens möten har varje ordinarie medlem en röst. Understödande- och          

hedersmedlemmar har närvaro- och yttranderätt vid föreningens möten.        

Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör          

mötesordförandes röst. Mötet är beslutfört då det är sammankallat enligt          

stadgarna, och ordförande, en styrelsemedlem, samt fyra (4) röstberättigade         

medlemmar är närvarande.  

 

 



6.1 Kallelse till föreningens möten 

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast tio (10) dagar före mötet           

genom att offentliggöra en kallelse i sociala medier eller på hemsidan, samt vid             

behov på föreningens kontor. 

  

7 ORDINARIE MÖTEN  

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:  

1. Mötet öppnas  

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två         

rösträknare  

3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet  

4. Godkännande av föredragningslistan  

5. Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras  

6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till           

styrelsen och andra ansvarsskyldiga  

7. Revidering av reglementen 

8. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden behandlas  

 

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:  

1. Mötet öppnas  

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två         

rösträknare  

3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet  

4. Godkännande av föredragningslistan  

5. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas       

storlek för följande kalenderår fastställs  

 

 



6. Val av föreningens ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och          

övriga styrelsemedlemmar  

7. Val av en verksamhetsgranskare och dess suppleant  

8. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden behandlas  

 

Om en eller flera medlemmar i föreningen önskar att ett ärende skall behandlas             

vid föreningens vår- eller höstmöte, skall detta i god tid före mötet skriftligen             

meddelas åt styrelsen.  

 

8 INITIATIV OCH MEDLEMSOMRÖSTNING  

Föreningens medlemmar har rätt att framföra ett initiativ till föreningens styrelse,           

genom att skriftligen, med minst tre (3) medlemmars underskrifter, meddela om           

detta till styrelsen. Styrelsen måste ta upp ärendet inom tre (3) veckor efter             

framförandet. Den första undertecknaren av initiativet har rätt att bli hörd av            

styrelsen och måste bli informerad om beslutet. Föreningen kan välja att ta upp             

ett ämne för medlemsröstning. Vid medlemsröstning har varje ordinarie medlem          

en röst.  

 

9 ÄNDRINGAR AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV      

FÖRENINGEN 

Beslut om ändring av stadgarna skall fattas vid endera höst- eller vårmöte.            

Upplösning av föreningen skall fattas vid två (2) på varandra följande           

föreningsmöten, med minst två (2) veckors mellanrum. Beslut gällande ändring          

av stadgar ska fattas med enkel majoritet, och upplösning av föreningen skall            

fattas med tre fjärdedels (3/4) majoritet. I möteskallelsen skall då nämnas att            

ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall behandlas.         

Föreningen kan upplösas ifall yrkeshögskolan Arcada slutar existera. Vid         

 

 



upplösande beslutas på föreningsmöte om föreningens tillgångar förflyttas till en          

ersättande svenskspråkig förening, eller en välgörenhet inom Finland som         

driver liknande syften som föreningen.  

 

Dessa stadgar har godkänts på föreningens möten  

26.11.2018 och 26.11.2018 

 

 

 


