Föreningens stadgar
1 § NAMN, HEMORT OCH SPRÅK
Föreningens, som i dessa stadgar kallas förbundet, namn är Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry,
Finlands Ergoterapeutförbund rf. I internationella sammanhang används benämningen Finnish
Association of Occupational Therapists. Förbundets inofficiella förkortning är TOI.
Förbundets hemort är Helsingfors och verksamhetsområdet är hela landet. Förbundets språk är
finska och svenska. Protokollspråket är finska.
2 § SYFTE OCH VERKSAMHETSFORMER
Förbundets syfte är att, i egenskap av sammanslutning och fackorganisation för ergoterapeuter
och studerande i ergoterapibranschen, bevaka deras fackliga, juridiska, lönemässiga och
samhälleliga intressen, bidra till att deras yrkeskompetens utvecklas och att deras sakkunskap
utnyttjas, samt att främja utvecklingen av ergoterapi och rehabilitering i Finland och på
internationell nivå.
3 § VERKSAMHET
Förbundet fullföljer sitt syfte genom att:
- främja organiseringen av personer med ergoterapeututbildning och studerande för ifrågavarande
examina samt att stödja medlemsverksamhet och nätverkande inom förbundets
verksamhetsområde.
- förhandla och representera medlemmarna i fackliga ärenden och ärenden som gäller
intressebevakning på arbetsmarknaden.
- hjälpa, råda och handleda medlemmarna i ärenden i anslutning till yrket och arbetet
- främja medlemmarnas yrkesmässighet och sysselsättning samt framgång i karriären
- påverka ergoterapiutbildningen och -forskningsarbetet
- följa med samhällsutvecklingen och påverka lagstiftning som gäller ergoterapi, rehabilitering
samt social- och hälsovård
- samarbeta med fackorganisationer, förhandlingsorganisationer samt organisationer i hälso- och
rehabiliteringsbranschen och med andra motsvarande organisationer som stödjer förbundets
syften och ändamål
- bedriva publikations-, utbildnings- och förlagsverksamhet, anordna mötes- och
studieevenemang samt konferenser.
Som stöd för verksamheten kan förbundet ta emot bidrag, donationer och testamenten, verkställa
lotterier eller penninginsamlingar med behörigt tillstånd, köpa och äga lös och fast egendom samt
bedriva ekonomisk verksamhet som stödjer förbundets syfte enligt 5 § i föreningslagen.
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Förbundet kan grunda och upprätthålla fonder nödvändiga för verksamheten. Förbundsmötet
beslutar om grundandet av fonder, om överföringen av penningmedel till fonderna och om
fondernas stadgar. Styrelsen ansvarar för förvaltningen av fonderna.
Förbundet kan ansluta sig som medlem i inhemska och internationella organisationer,
sammanslutningar och organ där ett medlemskap främjar förbundets syfte. Styrelsen beslutar om
anslutning till och utträde ur dessa organisationer.
Förbundet är partipolitiskt obundet.
4 § MEDLEMSKAP
Styrelsen kan godkänna en person som genomgått ergoterapeututbildning till ordinarie medlem på
basis av en skriftlig ansökan.
Styrelsen kan godkänna en person som studerar i ergoterapibranschen som studerandemedlem.
En studerandemedlem kan fortsätta som ordinarie medlem efter avlagd ergoterapeutexamen.
Styrelsen konstaterar en ändring i medlemsstatus enligt medlemmens samtycke.
En ordinarie medlem kan på egen begäran godkännas som pensionärsmedlem efter bestående
och heltidspensionering.
Förbundsmötet kan, på styrelsens förslag, kalla en person till hedersmedlem som på ett extra
förtjänstfullt sätt verkat till förmån för förbundet eller som i hög grad främjat ergoterapeuternas
arbete och synlighet.
Medlemmarna är skyldiga att iaktta förbundets verksamhetsprinciper.
Styrelsen kan som understödjande medlem godkänna en privatperson och en som understödjande
sammanslutning registrerad förening, stiftelse och sammanslutning med rättsförmåga som vill
stödja och främja förbundets verksamhet.
5 § UTTRÄDE OCH UTESLUTNING AV MEDLEM
En medlem som önskar utträda ur föreningen ska anmäla detta skriftligen hos styrelsen eller
styrelsens ordförande, eller genom att anmäla om utträde på förbundsmötet för anteckning i
protokollet.
Om en medlem har underlåtit att betala förbundets medlemsavgift för de sex (6) senaste
månaderna kan styrelsen anse att medlemmen utträtt ur förbundet.
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Styrelsen kan utesluta en medlem som verkar mot förbundets syfte, som inte iakttar förbundets
stadgar och beslut, som försummar medlemsskyldigheterna eller som inte längre uppfyller de
stadgeenliga kriterierna för medlemskap. Innan beslutet om uteslutning fattas ska medlemmen
beredas tillfälle att ge en förklaring.
En utträdd eller utesluten medlem förlorar alla medlemsrättigheter i förbundet. Hen är dock skyldig
att betala sina förfallna medlemsavgifter till förbundet.
6 § MEDLEMSAVGIFT
Ordinarie medlem och studerandemedlem ska årligen betala en medlemsavgift som förbundsmötet
fastställer för ett år åt gången. Medlemsavgiften kan vara olika stor för olika medlemsgrupper.
Därtill kan en extra medlemsavgift debiteras medlemmarna till ett belopp som förbundsmötet
fastställer.
Förbundsmötet bestämmer grundera för att en medlem kan få sänkt medlemsavgift eller befrias
från medlemsavgift delvis eller helt. Grunden kan vara pensionering, studier, arbetslöshet,
sjukdom, familjeledighet eller annan motsvarande orsak.
Styrelsen har rätt att besluta om betalningspraxis gällande medlemsavgiften och om stödavgifter
som debiteras understödjande personer och understödjande sammanslutningar.
Pensionärsmedlemmar och hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift.
7 § FÖRBUNDSORGAN
Förbundsmötet står för förbundets beslutanderätt och styrelsen innehar den verkställande makten.
Därtill har förbundet ett arbetsutskott samt nödvändiga utskott, kommittéer och arbetsgrupper som
lyder under styrelsen.
8 § FÖRBUNDSMÖTET
Förbundets ordinarie möte hålls på kallelse av styrelsen två (2) gånger om året, vårmötet i marsmaj och höstmötet i september-november.
Extra möte ska sammankallas om förbundsmötet eller styrelsen anser det vara nödvändigt eller om
minst en tiondel (1/10) av förbundets röstberättigade medlemmar kräver det för behandling av ett
angivet ärende. Mötet ska hållas inom 30 dagar från att ett skriftligt krav på ett möte framlagts för
styrelsen.
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Styrelsen ska publicera möteskallelsen till ordinarie mötet i förbundets tidskrift eller annan
motsvarande förbundspublikation och på webbsidan senast fjorton (14) dagar före mötet och till
extra möte senast tre (3) dagar före mötet.
Ordinarie medlem som inte har förfallna, obetalda förbundsmedlemsavgifter i slutet av året innan
förbundsmötet är valbar och har rösträtt på förbundsmötena. Medlem som försummat att betala sin
medlemsavgift i tre månader får inte använda sin rösträtt.
Studerande-, pensionärs- och hedersmedlem, styrelsemedlem samt förbundets funktionär har
närvaro- och yttranderätt på förbundsmötet. Mötet kan bevilja närvaro- och yttranderätt även för
andra personer.
Ärenden på förbundsmötet avgörs med enkel majoritet med beaktande av bestämmelserna i lagen
och dessa stadgar. När rösterna faller lika vid val och sluten omröstning avgör lotten, men i övriga
ärenden avgör den åsikt som mötets ordförande företräder.
Om en medlem vill ha behandling av ett visst ärende på förbundsmötet, ska ärendet presenteras
skriftligen med motiveringar för styrelsen senast två (2) månader före mötet.
9 § ORDINARIE FÖRBUNDSMÖTETS UPPGIFTER
På vårmötet
- behandlas förbundets verksamhetsberättelse för föregående år utarbetad av styrelsen
- behandlas bokslutet och revisionsberättelsen för föregående års räkenskaper och ekonomi
- besluts om hur ett överskott ska användas eller hur ett eventuellt underskott ska täckas
- bokslutet fastställs, och besluts om beviljandet av ansvarsfrihet till styrelsen och andra
redovisningsskyldiga.
- besluts om övriga ärenden angivna i möteskallelsen
På höstmötet
- fastställs verksamhetsplanen och budgeten för följande år.
- besluts om medlemsavgifternas storlek för följande år
- väljs en styrelseordförande vart fjärde år som kallas förbundets ordförande, och styrelsens vice
ordförande vartannat år
- väljs övriga ordinarie styrelsemedlemmar som står i tur att avgå och suppleanter som inte är
personliga
- väljs en CGR-revisionssammanslutning för att granska följande års räkenskaper
- besluts om övriga ärenden angivna i möteskallelsen
Därtill är förbundsmötets uppgift att
- besluta om riktlinjer och principer för förbundets verksamhet
- styra styrelsens verksamhet
- grunda förbundets fonder och fastställa deras stadgar
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- besluta om anslutning och utträde ur arbetsmarknadscentralorganisationer och
förhandlingsorganisationer samt om anslutning eller sammanslagning med en annan
fackorganisation.
- behandla förslag riktade till förbundsmötet
- kalla förbundets hedersmedlemmar
- besluta om ändringar i förbundets stadgar
- besluta om upplösning av förbundet
10 § STYRELSEN
Utöver en ordförande och en vice ordförande består styrelsen av sex (6) ordinarie medlemmar och
sex (6) suppleanter som alla ska vara ordinarie medlemmar i förbundet.
Mandatperioden för styrelseordföranden är fyra (4) år och för vice ordföranden och de övriga
styrelsemedlemmarna två (2) år. Mandatperioden börjar efter avslutat valmöte. Tre (3) ordinarie
styrelsemedlemmar och tre (3) suppleanter står årligen i tur att avgå, i början avgör lotten och
därefter i tur och ordning.
Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra
styrelsemedlemmarna är närvarande.
Styrelsen sammanträder på styrelseordförandens, och vid förhinder vice ordförandens, kallelse
eller när tre medlemmar kräver det. En suppleant kallas till mötet utgående från ordningen
fastställd vid styrelsevalet.
Styrelsen kan tillsätta utskott, kommittéer och arbetsgrupper som lyder under och ansvarar inför
styrelsen samt fastställer deras uppgifter.
Om styrelsen beslutar kan styrelsen fatta beslut via datanät, telefonkonferens eller e-post eller
annat kommunikationsmedel som gör det möjligt för styrelsemedlemmarna att stå i kontakt i realtid
när beslut ska fattas.
11 § STYRELSENS UPPGIFTER
Utöver bestämmelserna i föreningslagen och i dessa stadgar är styrelsens uppgifter att
- representera förbundet och leda verksamheten i enlighet med stadgarna och förbundsmötets
beslut
- ansvara för förbundets verksamhet vid arbetsmarknads- och avtalsförhandlingar
- besluta om förbundets strejkåtgärder och strejkbidrag
- ansvara för förbundets ekonomi och förmögenhet, uppgöra bokslut och utarbeta förslag till
förbundets verksamhetsplan och budget
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- besluta om anskaffning, försäljning, byte och pantsättning av förmögenhet med beaktande av
begränsningarna i föreningslagen
- bevilja bidrag och stipendier i enlighet med förbundets fondstadgar
- välja förbundets representanter till organisationer och sammanslutningar som är till nytta för
förbundet
- besluta om beviljande av förbundets hedersutmärkelser
- fastställa nödvändiga instruktioner och föreskrifter
- anställa och säga upp förbundets funktionärer samt fastställa deras lönegrunder, övriga
anställningsvillkor och uppgifter
- se till den strategiska utvecklingen av förbundets verksamhet och sköta övriga förbundsärenden
12 § ARBETSUTSKOTTET
I arbetsutskottet ingår styrelsens ordförande och vice ordförande samt minst en (1) person utsedd
av styrelsen.
Arbetsutskottets uppgift är att bereda ärenden som ska behandlas på styrelsemötet och sköta
brådskande ärenden fastställda av styrelsen.
13 § VERKSAMHETS- OCH REDOVISNINGSPERIOD
Förbundets verksamhets- och redovisningsår är ett kalenderår. Bokslutet ska vara färdigt att
överlåtas till revisorn senast en månad före förbundets vårmöte. Revisorn ska granska förbundets
förvaltning och ekonomi och ge sitt utlåtande senast två (2) veckor före förbundets vårmöte.
14 § RÄTT ATT TECKNA FÖRBUNDETS NAMN
Styrelsens ordförande och vice ordförande tecknar förbundets namn tillsammans, eller en av dem
tillsammans med en av styrelsen utsedd person.
Styrelsen kan ge en person rätt att ensam teckna förbundets namn.
15 § ÄNDRING AV STADGARNA
Förbundets stadgar kan ändras på beslut av förbundsmötet om minst tre fjärdedelar (3/4) av de
avgivna rösterna understöder ändringen.
16 § UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET
Beslut om att upplösa förbundet ska fattas på två på varandra följande ordinarie eller extra
förbundsmöten som hålls med minst trettio (30) dagars mellanrum om minst tre fjärdedelar (3/4) av
de avgivna rösterna på vartdera mötet understöder förslaget.
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Förbundets återstående tillgångar efter upplösningen används för verksamhet som främjar
förbundets syfte och ergoterapibranschen enligt beslut på det senare upplösningsmötet.
17 § ÖVRIGA BESTÄMMELSER
Erhållna medlemsrättigheter är bestående.
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