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STADGAR FÖR PERSONALFÖRENINGEN VID ÅBO AKADEMI RF (PfÅA) 

 

1. Föreningens namn och hemort  

Föreningens namn är Personalföreningen vid Åbo Akademi rf  

och dess hemort är Åbo.  

Föreningen är medlemsförening i Fackförbundet Pro rf och dess verksamhetsområde är Åbo Akademi i Åbo 

och Vasa.  

I de här stadgarna kallas Fackförbundet Pro rf för förbund och medlemsföreningen för förening.  

Föreningen förbinder sig att följa förbundets stadgar samt de beslut förbundets representantskap och 

styrelse fattat.  

 

2. Ändamål och verksamhet  

Föreningens ändamål är att verka för att förbättra sina medlemmars arbetsförhållanden, löner och andra 

förmåner i anställnings- och tjänsteförhållande, för att främja jämlikhet och stärka deras 

arbetsmarknadsställning. Föreningen främjar en hög fackanslutning på arbetsplatserna och arbetar för att 

öka och stärka medlemmarnas samhörighet i förbundet och föreningen.  

För att förverkliga sina ändamål  

- hjälper och stöder föreningen val av personalens representanter och deras verksamhet på arbetsplatserna  

- hjälper och stöder föreningen förbundets verksamhet i regionen och på arbetsplatserna  

- hjälper och stöder föreningen enskilda medlemmar för att trygga deras förmåner och rättigheter i frågor 

som ansluter sig till arbetsliv och anställnings- och tjänsteförhållanden  

- hjälper och stöder föreningen förbundets kollektivavtals- och tjänstekollektivavtalsförhandlingar och 

annan förhandlingsverksamhet på basis av 20 § i förbundets stadgar  

- ordnar föreningen utbildning, information och rådgivningstillfällen som stöder intressebevakningen  

- kan föreningen ordna fritidsverksamhet för att aktivera medlemmarna.  

För att stöda sin verksamhet kan föreningen motta donationer och testamenten, äga fast egendom som är 

nödvändig för verksamheten samt med behörigt tillstånd anordna lotteri och penninginsamlingar.  
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3. Föreningens språk  

Föreningens språk är svenska.  

 

4. Föreningens obundenhet 

Föreningen är partipolitiskt obunden.  

 

5. Medlemmar  

Som medlemmar i föreningen kan i huvudsak godkännas personer som arbetar vid Åbo Akademi eller 

arbetsplats anknuten till Åbo Akademi  som godkänner föreningens ändamål och stadgar.  

Föreningens styrelse fattar beslut om godkännande.  

Då person ansluter sig som medlem till medlemsförening ska hen samtidigt ansluta sig som personmedlem 

i förbundet och sända till förbundet de begärda uppgifter och ändringar i dem som ansluter sig till 

medlemskapet och som behövs för inkassering av förbundets medlemsavgift och föreningens egen 

medlemsavgift.  

Då medlem blir varaktigt pensionerad bör medlemmen utträda ur föreningen och om hen så önskar kan 

hen med begränsade medlemsrättigheter övergå till Pros seniorförening. Den här bestämmelsen gäller inte 

de pensionärsmedlemmar i föreningen som hört till föreningen före de här stadgarna trädde i kraft.  

6. Utträde och uteslutning från föreningen  

Medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligt meddela om det till styrelsen eller till dess 

ordförande eller genom att meddela om utträde på föreningens möte för att antecknas i protokollet.  

Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen om medlemmen i mer än tre kalendermånader underlåter att 

betala medlemsavgiften som förbundets representantskap fastställt eller föreningens egen medlemsavgift 

eller om hen annars underlåter att uppfylla de skyldigheter hen förbundit sig till vid anslutning till 

föreningen eller om hen med sitt förfarande i föreningen eller utanför den betydligt skadat föreningen eller 

inte längre uppfyller de medlemsvillkor som nämns i lagen eller i föreningens stadgar.  

Medlem som utträtt eller uteslutits förlorar samtidigt alla sina rättigheter i föreningen.  

7. Medlemsavgifter  

Medlem i föreningen är skyldig att betala medlemsavgift som höstmötet för förbundets representantskap 

årligen bestämmer och som räknas av förskottsinnehållning underkastad löneinkomst enligt direktiv som 

förbundets styrelse gett.  
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Av medlemmarna kan inkasseras en extra medlemsavgift som representantskapet av särskild orsak fattat 

beslut om. Den får likväl motsvara högst tre månaders medlemsavgift.  

Föreningens höstmöte kan på styrelsens förslag bestämma om en egen medlemsavgift för föreningen som 

föreningen själv inkasserar av medlemmarna.  

 

8. Föreningens förtroendevalda  

Endast medlemmar som är i arbetslivet eller står till arbetsmarknadens förfogande kan väljas till och verka 

som styrelseordförande och styrelsemedlem samt som medlem i organ som styrelsen tillsätter.  

 

9. Styrelse  

Föreningens ärenden sköts av en styrelse, till vilken hör ordförande och 4–10 övriga medlemmar som valts 

på höstmötet samt vid behov högst 10 allmänna suppleanter.  

Styrelsens verksamhetsperiod är ett kalenderår.  

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och antingen inom sig eller utifrån en sekreterare, kassör och 

andra behövliga funktionärer.  

Den nya styrelsen som valts på höstmötet bör hålla konstituerande möte senast under januari nästa år och 

meddela uppgifterna om föreningens funktionärer till förbundets kontor.  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då hen har förhinder på kallelse av vice 

ordförande, då de anser det finnas orsak därtill eller då minst hälften av styrelsens medlemmar så kräver.  

Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar, inklusive ordförande eller vice ordförande, är 

närvarande. Omröstningar avgörs med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandes röst, i val 

avgör lotten.  

Styrelsen kan till sin hjälp utse behövliga organ, vilkas uppgifter fastställs av styrelsen.  

Styrelsen har i uppgift att  

1. leda och representera föreningen enligt de här stadgarna, föreningens möten och förbundets beslut  

2. sammankalla föreningens möten och förbereda ärenden som behandlas på dem samt se till att 

föreningsmötenas beslut verkställs  

3. hjälpa och stöda förbundets förhandlingsverksamhet och, då kollektiv- och tjänstekollektivavtalet gör det 

möjligt, övervaka och sköta avtals- och förhandlingsverksamheten på basis av 20 § i förbundets stadgar  
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4. sköta föreningens tillgångar och övriga förmögenhet, göra förslag till höstmötet om den årliga 

verksamhetsplanen och budgeten samt se till bokföringen och att bokslut uppgörs  

5. vid behov uppgöra ett motiverat förslag till egen medlemsavgift för föreningen samt sättet för 

inkassering av den  

6. godkänna och utesluta medlemmar och föra en medlemsförteckning enligt förbundets direktiv  

7. hålla kontinuerlig kontakt med förtroendevalda på arbetsplatserna som valts från föreningen  

8. främja förverkligandet av föreningens och förbundets mål och att göra dem kända  

9. sköta andra ärenden som gäller föreningen.  

Styrelsen fattar beslut om försäljning, byte och inteckning av föreningens egendom.  

 

10. Tecknande av föreningens namn  

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande eller funktionärer som styrelsen 

utsett, två tillsammans.  

 

11. Räkenskapsperiod och revision  

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.  

Bokslutet med behövliga dokument och styrelsens årsberättelse ska ges till verksamhetsgranskarna senast 

en månad före vårmötet.  

Verksamhetsgranskarna bör ge styrelsen sitt skriftliga utlåtande senast två veckor före vårmötet.  

 

12. Föreningens sammanträden  

Föreningens ordinarie möten är det årliga vårmötet, som hålls i februari–april, och höstmötet, som hålls i 

oktober–december den dag styrelsen bestämmer.  

Extra möte hålls då föreningsmötet så bestämmer eller då styrelsen anser det finnas orsak till det eller då 

minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för 

behandling av ett visst ärende. Mötet ska hållas inom trettio dygn från det att krav på möte framförts till 

styrelsen.  

På föreningens möten har varje medlem en röst.  
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Föreningsmötets beslut blir, om inte annat bestämts i stadgarna, den åsikt som över hälften av de givna 

rösterna understött. Faller rösterna lika avgör mötesordförandes röst, i val avgör  lotten.  

Styrelsen ska sammankalla föreningens vår- och höstmöte minst två (2) veckor före mötet och extra möte 

minst två (2) dagar före på webbplatsen och per e-post.  

Om styrelsen eller föreningsmötet så bestämmer kan man delta i föreningens möte även per post eller med 

hjälp av dataförbindelse eller annat tekniskt hjälpmedel, under eller före mötet.  

Medlemmar i förbundets styrelse och personalen har närvaro- och yttranderätt vid föreningens möten och 

tillställningar.  

 

13. Föreningens ordinarie möten  

På föreningens vårmöte (under februari–april) behandlas följande:  

1. mötet öppnas  

2. för mötet väljs ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare  

3. konstateras mötets laglighet och beslutförhet  

4. godkänns arbetsordning för mötet  

5. presenteras bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande  

6. fattas beslut om fastslående av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga 

ansvarsskyldiga  

7. behandlas övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen. 

 

På föreningens höstmöte (under oktober–december) behandlas följande:  

1. mötet öppnas  

2. för mötet väljs ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare  

3. konstateras mötets laglighet och beslutförhet  

4. godkänns arbetsordning för mötet  

5. fastställs den av styrelsen utarbetade verksamhetsplanen och budgeten för nästa kalenderår 

6. väljs styrelsens ordförande som kallas föreningens ordförande  

7. bestäms antalet styrelsemedlemmar med beaktande av bestämmelserna i 9 § och väljs övriga 

styrelsemedlemmar. Vid valet av styrelse bör man beakta den regionala representationen och 

könsfördelningen och strukturen bland föreningarnas medlemmar.  

8. väljs en eller två verksamhetsgranskare och vice verksamhetsgranskare för att granska nästa års 

bokföring och verksamhet  

9. bestäms storleken på föreningens eventuella egna medlemsavgift och sättet för inkassering av den  

10. behandlas övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen.  
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Ifall medlem i föreningen vill att något ärende ska behandlas på föreningens ordinarie möte, skahen i god 

tid skriftligt meddela om det till styrelsen, så att ärendet kan införas i möteskallelsen.  

På föreningens möte före förbundets representantskapsval väljs föreningens kandidater i 

representantskapsvalet enligt nämnda principer i punkt 7 ovan.  

 

14. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen  

Beslut om att ändra stadgarna och att upplösa föreningen ska fattas på föreningens möte med minst tre 

fjärdedels (3/4) majoritet av de givna rösterna. I möteskallelsen ska anges om ändring av stadgarna eller 

upplösning av förening.  

Då föreningen upplöses övergår tillgångarna till förbundet för att användas till ändamål som främjar 

fackföreningsverksamhet.  

 

15. Uppnådda medlemsrättigheter  

Uppnådda medlemsrättigheter enligt tidigare stadgar kvarstår. 

 


