
§ 10 
Valkommittén bör vid sin nominering av kandidater till styrelsen, beakta 
innehållet i 4§ tredje stycket ovan. 
 
§ 11 
Förslag till ändring av dessa stadgar skall ha inlämnats till styrelsen senast den 
1 februari. Dylikt förslag skall jämte styrelsens yttrande föreläggas årsmötet, 
som för giltigt beslut skall med minst 2/3 av sina röster, bifalla förslaget. I 
kallelse till årsmötet, som har att behandla stadgeändringar, skall uttryckligen 
angivas att dylikt förslag föreligger. 
 
§ 12 
För upplösning av Ålandsgillet erfordras ¾-dels majoritet på två på varandra 
följande ordinarie årsmöten med minst 10 månaders mellanrum. Om 
Ålandgillet beslutar sin upplösning, skall samtidigt beslut fattas om disposition 
av föreningens egendom. 
 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Stadgar för Ålandsgillet 
(Reviderade 2019) 

  



§ 1 
Ålandsgillets syfte är att 

1. Att utgöra ett samband mellan, å ena sidan, i Sverige bosatta ålänningar 
och ålandsvänner å andra sidan myndigheter, organisationer etc som har 
sin verksamhetsutövning på Åland eller i sin verksamhet berör Åland. 

2. upprätthålla de kulturella och personliga förbindelserna med Åland, samt 
att 

3. vid omständigheter i övrigt bevaka och tillvarata i Sverige bosatta 
ålänningars och ålandsvänners intressen. 

 
§ 2 
Ålandsgillet driver sin verksamhet genom sådana aktiviteter som tjänar 
föreningens ändamål. 
 
§ 3 
Medlemskap i föreningen kan vinnas av ålänning och ålandsvän. 
 
§ 4 
Ålandsgillets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, 
sekreterare och kassör samt ytterligare två till fem ledamöter och en suppleant. 
Av styrelsens ledamöter avgår vartannat år halva antalet. De avgående kan 
omväljas. 
Vid varje val skall havas i åtanke att styrelsen som helhet bör företräda Ålands 
olika kommuner, i största möjliga utsträckning. 
 
§ 5 
Ordförande och styrelsens övriga ledamöter väljs av årsmötet. Ordförande väljs 
för en tid av ett år och övriga ledamöter för en tid av två år. Styrelsen konstituerar 
sig själv genom att styrelseposter och ansvar fördelas mellan styrelsens 
ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är 
närvarande, inklusive ordförande. Styrelsen kan även utse arbetsgrupper, då den 
anser det vara påkallat. Medlemmar kan utses såväl inom som utom styrelsen. 
Styrelsen ansvarar för arbetsgruppens verksamhet, som leds av en av styrelsen 
utsedd ordförande. 
 
 
 
 

§ 6 
Rösträtt inom Ålandsgillet utövas personligen, icke genom fullmakt. Varje medlem 
äger en röst. För beslut som icke avser stadgeändring eller föreningens 
upplösning, gäller enkel majoritet. 

Omröstning och val skall ske öppet, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst, vid val avgör dock lotten. 
 
§ 7 
Ålandsgillets räkenskaper skall avslutas den 31 december och jämte styrelsens 
förvaltningsberättelse, överlämnas till revisorerna för granskning två veckor före 
årsmötet. 
 
§ 8 
Årsmötet hålls varje år före februari månads utgång. Kallelse till årsmötet skall ske 
tidigast 4 veckor och senast 2 veckor i förväg, på sätt som styrelsen anser 
lämpligt. I kallelsen anges de särskilda frågor, som förutom stadgeenliga ärenden, 
skall behandlas. 
 
§ 9 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet jämte två personer att 
granska årsmötets protokoll. 

2. Styrelsens årsberättelse 
3. Revisorernas berättelse 
4. Beslut om ansvarsfrihet 
5. Val av: 

a) styrelse och ordförande 
b) två revisorer och en revisorssuppleant. 
c) valkommitté för nästkommande årsmöte. 

6. Beslut om medlemsavgifter 
7. Förslag från styrelsen 
8. Förslag (motion) från medlem i föreningen. Dylika förslag skall, för att 

kunna upptas till behandling, ha kommit styrelsen tillhanda senast 1 
vecka innan årsmötet. Dylika förslag skall jämte styrelsens yttrande 
föreläggas årsmötet. 

9. Frågor och synpunkter från medlem. 


