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1 § Namn, hemort och språk
Föreningens namn är Flickscoutkåren Korsfararflickorna. I dessa
stadgar kallas föreningen kåren.
Kårens hemort är Helsingfors och dess språk är svenska.
Kåren är medlem i Finlands Svenska Scouter r.f.
2 § Syfte och verksamhetsformer
Kårens syfte är att bedriva scoutverksamhet på hemorten i enlighet
med scoutrörelsens anda och därigenom skapa förutsättningar för barn
och unga att utvecklas till goda medborgare samt hjälpa dem växa upp
och leva i harmoni med sig själva och sin omgivning. Scoutrörelsens
anda omfattar internationellt samförstånd, kulturell och samhällelig
aktivitet, andlig fostran, ansvar för sig själv och för sin
omgivning, hjälpsamhet och sunda levnadsvanor.
Kåren strävar till att förverkliga sitt syfte genom att arrangera
möten, utfärder, förläggningar, hajker och läger samt genom att
delta i ledarutbildning. Till stöd för sin verksamhet har kåren rätt
att ordna basarer, lotterier, insamlingar och fester.
För att stöda verksamheten kan kåren ordna penninginsamlingar och
lotterier, bedriva publikationsverksamhet, ta emot donationer och
testamenten samt äga lös och fast egendom som är nödvändig för
verksamheten.
Kåren är öppen för alla, partipolitiskt obunden och ideell.
3 § Medlemmar
Var och en som antar kårens stadgar och syfte kan bli ordinarie
medlem. En person under 15 år godkänns som medlem endast med
vårdnadshavarens samtycke. Medlemmarna godkänns av styrelsen på
ansökan.
Kåren kan ha understödande medlemmar. Dessa utses av kårens
styrelse. Som understödande medlem kan godkännas en person som vill
stöda föreningens syfte och verksamhet. Understödande medlemmar har
inte rösträtt vid kårens möten.
Matrikel förs över kårens medlemmar.
4 § Medlemsavgift
En medlem av kåren är skyldig att betala både den årliga
medlemsavgiften och en eventuell anslutningsavgift. Medlemsavgiften
för en ordinarie medlem består av kårens egen andel, en andel som
går till Finlands Svenska Scouter r.f. och Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry samt en andel som går till Helsingfors Svenska
Scouter r.f.
Medlemsavgiften för understödande medlemmar fastställs av höstmötet.
Medlemsavgiften för en understödande medlem betalas i sin helhet
till kåren.
Kårens styrelse kan helt eller delvis befria en ordinarie medlem
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från kårens andel av medlemsavgiften. Befrielse från medlemsavgift
kan beviljas på ekonomiska, hälsorelaterade eller sociala grunder
för ett kalenderår i taget.
5 § Utträde och uteslutning av en medlem
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen
anmäla detta hos kårens styrelse eller dess kårchef. En medlem kan
också utträda genom att vid kårens möte anmäla detta för anteckning
i protokollet.
Styrelsen kan utesluta en medlem ur kåren på de uteslutningsgrunder
som nämns i föreningslagen. En medlem kan också uteslutas om denne
brutit mot kårens stadgar, instruktioner eller mot god sed upprepade
gånger.
6 § Föreningens möten
Ordinarie föreningsmöte hålls två gånger om året. Föreningens
vårmöte hålls under tiden februari-mars och föreningens höstmöte
under tiden november-december. Styrelsen fastställer datum och plats
för föreningsmötet.
Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är det också
möjligt att delta i föreningens möte per post eller genom
datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och
under mötet.
Extra föreningsmöte ska hållas då föreningsmötet eller styrelsen
anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10)
av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det för
behandling av ett angivet ärende.
Extra föreningsmöte ska hållas inom trettio (30) dagar från det att
kravet på att möte ska ordnas framställts till styrelsen.
Varje ordinarie medlem i kåren som har fyllt 15 år har en röst vid
föreningsmötet. Alla kårens medlemmar har rätt att närvara vid
föreningsmötet.
Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller
jämnt, avgör kårchefens röst. Vid val avgör emellertid lotten.
7 § Kallelse till föreningens möten
Kallelse till föreningsmötet ska skickas skriftligen eller per epost till varje medlem i kåren senast fjorton (14) dygn innan mötet.
Av möteskallelsen bör det framgå vilka ärenden som behandlas vid
mötet samt om det finns möjlighet att delta i mötet på distans
inklusive instruktioner.
Om en medlem i kåren önskar att ett ärende ska behandlasvid
föreningens vår- eller höstmöte, ska hen skriftligen meddela detta
till styrelsen trettio (30) dygn före första möjliga mötestidpunkt.
8 § Ärenden som behandlas vid föreningsmöten
Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
2. Val av mötesordförande och -sekreterare.
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3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.
4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
5. Årsberättelsen och bokslutet samt verksamhetsgranskarnas
utlåtande presenteras.
6. Årsberättelsen för föregående år fastställs.
7. Bokslutet för föregående räkenskapsperiod fastställs.
8. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra
ansvarsskyldiga.
9. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen behandlas.
Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
2. Val av mötesordförande och -sekreterare.
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.
4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
5. Storleken på föreningens anslutnings- och medlemsavgifter för
följande kalenderår
fastställs.
6. Verksamhetsplanen fastställs.
7. Budgeten fastställs.
8. Val av föreningens kårchef.
9. Val av föreningens styrelseledamöter.
10. Val av 2 verksamhetsgranskare och deras suppleant för följande
verksamhetsår.
11. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen behandlas.
9 § Kårens styrelse och dess uppgifter
Kårens verksamhet leds av styrelsen, som består av kårchef, som
fungerar som ordförande, vice kårchef som fungerar som vice
ordförande, kårsekreterare, kårekonom och vid behov en (1) till fyra
(4) andra medlemmar som alla utses vid föreningens höstmöte.
Kårchefen och ekonomen ska vara myndiga, övriga styrelsemedlemmar
minst 15 år fyllda.
Styrelsens mandattid är ett kalenderår.
Styrelsen sammanträder på kallelse av kårchefen eller, om denne är
förhindrad, på kallelse av vice kårchefen eller när minst hälften av
styrelseledamöterna så kräver.
Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter,
kårchefen eller vice kårchefen medräknade, är närvarande.
Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller
jämnt, avgör kårchefens röst. Vid val avgör emellertid lotten.
Styrelsens uppgift är att
- leda, utveckla och övervaka föreningens verksamhet,
- företräda föreningen,
- ansvara för att föreningens ekonomi och egendom är omsorgsfullt
skött,
- bereda ärenden som ska behandlas vid föreningsmöten, sammankalla
möten och se till att
beslut som fattats verkställs,
- godkänna föreningsmedlemmar på ansökan och besluta om uteslutning
av medlemmar,
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- föra en förteckning över föreningens medlemmar, och
- utse namntecknare i enlighet med 11 § i stadgarna.
10 § Ekonomisk verksamhet
Kårens räkenskaps- och verksamhetsperiod är ett kalenderår.
Verksamhetsberättelsen och bokslutet inklusive nödvändiga handlingar
ska lämnas till verksamhetsgranskarna senast en månad före
föreningens vårmöte. Verksamhetsgranskarna ska avge sitt skriftliga
utlåtande senast två (2) veckor före föreningens vårmöte till
styrelsen.
11 § Tecknande av kårens namn
Kårens namn tecknas av kårchefen, vice kårchefen eller ekonomen
ensam. Personen som tecknar kårens namn måste vara myndig.
12 § Ändring av stadgar
Dessa stadgar kan ändras vid föreningsmötet, om stadgeändringen
anges i möteskallelsen och om minst tre fjärdedelar (3/4) av de
röster som avgetts vid föreningsmötet understöder en stadgeändring.
13 § Kårens upplösning
Kåren upplöser sig, ifall beslut om upplösning fattats vid två på
varandra följande föreningsmöten hållna med minst trettio (30) dygns
mellanrum och om minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster
som har avgetts vid omröstning understöder en upplösning av
föreningen. Av möteskallelserna ska det framgå att en upplösning av
föreningen kommer att behandlas vid mötet.
Om kåren upplöses eller läggs ner, används kårens tillgångar för att
främja scoutverksamheten på ett sådant sätt som bestämts av det möte
som fattat beslutet om upplösningen av kåren.

