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Namn, syfte och verksamhet 
 
1 § Namn, hemort och verksamhetsområde 
Föreningens namn är Suomen musiikinopettajien liitto SMOL ry (Musiklärarförbundet i 
Finland rf), som nedan i dessa stadgar kallas för förbund. Förbundets hemort är 
Helsingfors och verksamhetsområdet omfattar hela Finland. 
 
2 § Medlemskap i organisationer 
Förbundet är medlem i OAJ:n ammatilliset opettajat OAO ry och Opetusalan 
ammattijärjestö OAJ ry (Undervisningssektorns fackorganisation rf). 
 
Förbundet kan också vara medlem i andra organisationer som främjar dess målsättningar 
och verksamhet. Förbundets styrelse fattar beslut om anslutning eller utträde.  
 
3 § Förbundets språk 
Förbundets språk är finska. I förbundets möten, tillställningar och publikationer kan också 
andra språk användas. 
 
4 § Verksamhetsidé 
Förbundet har som syfte att 
 
1. bevaka sina medlemmars intressen 
2. representera sina medlemmar i frågor som rör dem 
3. stödja och främja medlemsföreningarnas verksamhet 
4. utveckla medlemmarnas möjligheter att påverka inom yrkesliv och samhälle 
5. utöka yrkesskickligheten inom medlemskåren 
6. främja god anda och samhällskänsla bland dem som arbetar inom konst och kultur 
7. främja arbetshälsa och -säkerhet bland aktörerna inom sin arbetsgemenskap 
 
5 § Verksamhetsformer 
Förbundet fullföljer sitt syfte genom att 
 
1. engagera sig i det riksomfattande, regionala och lokala arbete som görs för att ha hand 
om medlemmarnas intressen och för att påverka 
2. stödja OAJ:s förhandlings- och påverkansarbete 
3. leda och stödja medlemmarnas lokala verksamhet 
4. lägga fram förslag, ta initiativ och ge utlåtanden 
5. följa upp och ta ställning till utbildning och lagstiftning inom sitt område 
6. upprätthålla internationella kontakter till andra aktörer inom sitt område 

7. förmedla information till sina medlemmar, medlemsföreningar, intressentgrupper och 
medier samt eventuellt bedriva publikationsverksamhet 
8. ordna möten och kurser samt debatter och föreläsningar 
9. eventuellt arrangera musik- och festevenemang, tävlingar, studie- och rekreationsresor, 
utfärder samt kultur- och motionsevenemang 
10. befullmäktiga OAJ att uppbära förbundets medlemsavgifter 
11. eventuellt samla in medel, ta emot bistånd, donationer och testamenten, inrätta 
fonder och stiftelser samt äga fast egendom som är nödvändig för verksamheten 
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12. eventuellt anordna försäljningar och lotterier för vilka de nödvändiga tillstånden erhålls 
av myndigheten 
 
Medlemmar 
 
6 § Medlemmar 
En registrerad förening som är verksam inom intressebevakning inom 
undervisningssektorn för konst och kultur kan vara medlem i förbundet. Också en 
registrerad lokalförening i OAJ kan vara medlem i förbundet för sina SMOL-medlemmar. 
En sådan här förening kallas för medlemsförening i dessa stadgar. Också en person som 
arbetar inom undervisningssektorn för konst och kultur kan vara medlem i förbundet om 
denna inte har möjlighet att organisera sig genom en medlemsförening. En sådan här 
medlem kallas för personmedlem i dessa stadgar. 
 
Både föreningsmedlemmar och personmedlemmar kallas för medlemmar i dessa stadgar, 
om ej annat särskilt anges. 
 
Förbundets styrelse kan kalla till hedersmedlem en person som på ett betydande sätt har 
främjat förbundets målsättningar. 
 
7 § Att bli medlem 
Förbundets styrelse godkänner medlemsföreningarna och medlemmarna. Förteckning över 
förbundets medlemmar förs av OAJ. Sökanden underrättas om huruvida medlemsansökan 
godkänts eller förkastats. 
 
8 § Utträde av medlemsförening eller medlem 
En medlemsförening eller medlem som vill utträda ur förbundet ska lämna in en anmälan 
till förbundet i enlighet med föreningslagen. Rättigheterna och skyldigheterna för en 
medlemsförening som träder ut ur förbundet upphör från ingången av den kalendermånad 
som följer tre månader efter att anmälan om utträde ur förbundet har gjorts. 
Rättigheterna och skyldigheterna för en personmedlem i förbundet upphör vid ingången 
av nästa kalendermånad som följer efter anmälan om utträde. Den som har utträtt har 
inte rätt till förbundets tillgångar. 
 
9 § Uteslutning av medlemsförening eller medlem 
I fråga om uteslutning av en medlemsförening eller en medlem gäller vad som föreskrivs i 
föreningslagen. Beslutet om uteslutning fattas av styrelsen. 
 
Uteslutning av medlem kan komma ifråga om medlemmen motverkat förbundets stadgar 
eller genom sin verksamhet i eller utanför förbundet avsevärt skadat det. En medlem kan 
uteslutas från förbundet också om medlemmen inte längre uppfyller de villkor för 
medlemskap som anges i lagen och i förbundets stadgar. Medlemmen uppfyller inte längre 
villkoren för medlemskap när medlemmens tjänste- eller arbetsförhållande inom 
förbundets verksamhetsområde permanent avslutats med undantag för arbetslöshet. 
Före ett beslut om uteslutning har medlemmen rätt att bli hörd i frågan och veta grunden 
till uteslutning. En medlem som uteslutits från förbundet har rätt att överklaga beslutet till 
förbundets ordinarie möte genom att lämna ett krav till förbundets styrelse inom 30 dygn 
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från delfåendet av beslutet om uteslutning. I förbundets möte krävs minst två tredjedelar 
(2/3) av rösterna till att bekräfta beslutet om uteslutning. 
 
Om grunden till uteslutning är en obetald medlemsavgift och medlemmen under tre (3) 
månaders tid underlåtit att betala sin medlemsavgift kan denna utan samråd anses ha 
utträtt ur förbundet. En medlem som uteslutits har inte rätt till förbundets tillgångar. 
 
Dessutom kan en medlemsförening uteslutas om föreningen motverkar förbundets syfte 
och trots anmärkning inte fullgör de skyldigheter förbundet ålagt. Om grunden till 
uteslutning, samrådet, klagovägen och bekräftelsen av beslutet om uteslutning tillämpas 
det som bestämts om uteslutning av en enskild medlem. En medlemsförening som 
uteslutits har inte rätt till förbundets tillgångar. 
 
10 § Medlemsavgift 
Medlemmarna är skyldiga att betala medlemsavgift enligt det beslut som förbundets möte 
fattar. Medlemsavgiften erläggs varje kalendermånad. En hedersmedlem betalar inte 
medlemsavgift och har inte rätt till förbundets tillgångar. 
 
Avgiften definieras som procentandel av medlemmens skattepliktiga förvärvsinkomster på 
vilka förskottsinnehållningen verkställs. Medlemsavgifterna uppbärs och drivs in centralt av 
OAJ med stöd av de fullmakter medlemmarna gett. Medlem som inte har 
förvärvsinkomster betalar själv den avgift vars storlek i euro OAJ fastslår. 
 
11 § Förtroendeuppdrag 
Till förbundets förtroendeuppdrag kan endast väljas en medlem som betalat 
medlemsavgiften. Om den förtroendevalda tar emot en ny uppgift som kan anses som 
ordinarie befattning utanför medlemskapsvillkoren i förbundet och OAJ kan han/hon då 
inte sköta förtroendeuppdraget. 
 
Man har rätt att lämna ett förtroendeuppdrag. Mandatperioden för en förtroendevald 
pågår till slutet av perioden om han/hon dessförinnan inte avgår från sitt uppdrag eller 
utträder ur eller utesluts från medlemskapet i förbundet. En medlem som vill avgå ska 
meddela därom till styrelsen. 
 
Om avskedande av en förtroendevald från sitt uppdrag beslutas vid förbundets möte. För 
beslutet krävs minst två tredjedelar (2/3) av rösterna. Uppdraget för den avskedade 
upphör med beslutet om avskedandet. 
 
12 § Övriga bestämmelser angående medlemskap 
En medlemsförening och en medlem ska verka i enlighet med förbundets och OAJ:s 
stadgar och syften, följa deras beslut samt sträva efter att i sin egen verksamhet främja 
förbundets och OAJ:s målsättningar.  
 
Förvaltning 
 
13 § Förbundets organ 
Förbundets organ är förbundets möte och styrelsen. 
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14 § Förbundets möten 
Det hålls årligen två ordinarie förbundsmöten: vårmöte i mars‒april och höstmöte 
oktober‒november. Förbundets extra möte hålls vid behov. 
 
Förbundets möte kallas samman av styrelsen. 
Kallelse till förbundets ordinarie möte ska utgå till medlemsföreningarna per brev eller e-
post senast tjugo (20) dagar före mötet. Kallelse av en personmedlem ska tillkännages på 
förbundets hemsida senast tjugo (20) dagar före mötet. 
 
Kallelse till förbundets extra möte ska ske på samma sätt senast fjorton (14) dagar före 
mötet. 
 
15 § Initiativ 
Om en medlemsförening eller en medlem vill ta upp en fråga till behandling och beslut vid 
förbundets möte ska ett skriftligt motiverat förslag om detta framläggas till styrelsen, för 
vårmötet före utgången av februari och för höstmötet före utgången av september. 
 
16 § Vårmöte 
I förbundets vårmöte beslutas om följande: 
 
Mötet konstituerar sig genom 
1. öppnande av mötet 
2. val av mötets ordförande och sekreterare, två (2) protokolljusterare samt två (2) 
rösträknare 
3. konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 
4. fastställande av mötets föredragningslista 
 
De egentliga mötesärendena 
5. behandling av verksamhetsberättelse som styrelsen utarbetat från föregående 
kalenderår 
6. behandling av förbundets räkenskaper från föregående kalenderår 
7. presentation av utlåtanden från revisorn och verksamhetsgranskaren 
8. fastställande av verksamhetsberättelsen och bokslutet samt beviljande av 
ansvarsfriheten 

9. tillsättande av ett valutskott för beredning av val som förrättas vid höstmötet 
10. behandling av övriga frågor som anges i föredragningslistan 
11. avslutande av mötet 
 
17 § Höstmöte 
I förbundets höstmöte beslutas om följande: 
 
Mötet konstituerar sig genom 
1. öppnande av mötet 
2. val av mötets ordförande och sekreterare, två (2) protokolljusterare samt två (2) 
rösträknare 
3. konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 
4. fastställande av mötets föredragningslista 
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De egentliga mötesärendena 
 
5. godkännande av förbundets verksamhetsplan för det kommande kalenderåret 
6. fastställande av förbundsordförandens och de övriga styrelseledamöternas 
mötesarvoden och reseersättningar för det kommande kalenderåret 
7. fastställande av revisorns arvoden för det kommande kalenderåret 
8. fastställande av medlemsavgifterna för det kommande kalenderåret 
9. godkännande av förbundets budget för det kommande kalenderåret 
10. val av förbundets ordförande vartannat år för de kommande två (2) kalenderåren 
11. val av ordinarie styrelseledamöter och deras personliga suppleanter i stället för dem 
som står i tur att avgå 
12. val av revisor och verksamhetsgranskare samt deras suppleanter 
13. behandling av övriga frågor som anges i föredragningslistan 
14. avslutande av mötet 
 
18 § Beslutsfattande i förbundet 
Förbundets möte är beslutsfört då det sammankallats på det sätt som föreskrivs i 
stadgarna. Ledamöter som befullmäktigats av sina medlemsföreningar samt 
personmedlemmar utövar röst- och beslutanderätt vid förbundets möte. 
 
Röstetal som en medlemsförening har i ett förbundsmöte definieras utgående från hur 
många medlemmar, vilka betalat medlemsavgift, som föreningen haft den 1. januari som 
föregår förbundsmötet. Varje medlemsförening har en (1) röst per varje påbörjade tio (10) 
medlemmar. Medlemsföreningen kan skicka till ett förbundsmöte lika många ledamöter 
som den har röster. Medlemsföreningen kan befullmäktiga sina ledamöter att använda 
hela det röstetal den förfogar över. Var och en av ledamöterna kan endast representera 
sin egen medlemsförening. 
 
En personmedlem har i ett förbundsmöte en (1) röst som inte kan överföras till någon 
annan med fullmakt. En hedersmedlem har i ett förbundsmöte närvaro- och yttranderätt 
men inte rösträtt. 
 
Som förbundets beslut gäller den mening som i omröstning fått över hälften av de angivna 
rösterna, förutom i frågor som gäller 9 §, 11 §, 23 §, 25 § och 26 § av dessa stadgar. Vid 
lika röstetal avgör lotten resultatet i val och i sluten omröstning, i övriga frågor den 
mening som förbundets ordförande bifaller. 
 
Det är möjligt, om styrelsen så beslutar, att delta i förbundets möte även genom 
datakommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel under pågående 
möte. 
 
19 § Verksamhets- och räkenskapsperiod 
Förbundets verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. Räkenskaperna avslutas 
den 31 december. Bokslut som omfattar resultat- och balansräkning, 
verksamhetsberättelse samt andra tillbörliga handlingar överlåts till revisorn och 
verksamhetsgranskaren senast en månad före förbundets ordinarie möte. De ska avge ett 
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skriftligt utlåtande över granskningen till styrelsen senast fjorton (14) dagar före det 
ordinarie förbundsmötet. 
 
20 § Styrelse 
Styrelsen består av en ordförande och åtta (8) ledamöter. Förbundets ordförande fungerar 
som ordförande i styrelsen. Varje ledamot har en personlig suppleant. Styrelsen utser 
inom sig en (1) vice ordförande. Styrelsen kan utse funktionärer inom eller utanför sig till 
uppgifter den behöver. 
 
Mandatperioden för styrelsen är två (2) kalenderår. Hälften av de ordinarie ledamöterna 
samt de personliga suppleanterna står i tur att avgå varje år. Som ordförande och 
ordinarie ledamot i styrelsen kan man fungera högst fyra (4) på varandra följande 
mandatperioder. 
 
21 § Styrelsemöten 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ifall ordföranden är förhindrad 
sammanträder styrelsen på kallelse av vice ordföranden. Mötet kan kallas samman på ett 
valfritt sätt. 
 
Det förs protokoll över styrelsemötena. Protokollet undertecknas av mötets ordförande och 
mötets sekreterare. Mötet är beslutsfört då utöver ordföranden eller vice ordföranden 
minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. 
 
22 § Styrelsens uppgifter 
 
Styrelsen ska 
1. leda förbundets verksamhet 
2. företräda förbundet samt ansvara för dess ekonomi 
3. ansvara för verkställande av verksamhetsformer som anges i 5 § 
4. uppta och utesluta medlemmar i förbundet 
5. utse och avskeda funktionärer i förbundet, fastställa deras uppgifter och avtala om 
arvodena inom ramarna för budgeten 
6. vid behov tillsätta arbetsgrupper och kommittéer för olika uppgifter i förbundet 
7. kalla samman förbundets möten och bereda de ärenden som ska behandlas därvid 
8. besluta om deltagande på distans vid förbundets/styrelsens möten och om de 
nödvändiga arrangemangen för detta  
9. upprätta verksamhetsplan och budget varje kalenderår 
10. ombesörja att förbundets verksamhetsberättelse och bokslut upprättas samt att 
räkenskaperna granskas 
11. förvalta förbundets tillgångar, besluta om försäljning, byte eller inteckning av 
förbundets egendom 

12. verkställa de beslut som fattats av förbundets möten och av OAJ 
13. utföra övriga uppgifter förbundet och OAJ förutsätter 
14. upprätthålla kontakter till medlemskåren och organisationer inom sitt område i hem- 
och utlandet 
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23 § Ändringar i styrelse under mandatperiod 
Medlemskap i styrelsen är ett förtroendeuppdrag för vilket gäller de villkoren som anges i 
11 § av dessa stadgar. 
 
Om ordföranden lämnar styrelsen under styrelsens mandatperiod leder vice ordföranden 
styrelsen fram till val av en ny ordförande. 
 
Om avskedande av ordförande eller av en ledamot/suppleant från sitt uppdrag beslutas 
vid förbundets möte. För beslutet krävs minst två tredjedelar (2/3) av rösterna. Uppdraget 
upphör med beslutet om avskedandet. 
 
Namnteckning 
 
24 § Rätten att teckna förbundets namn 
Förbundets namn tecknas av ordföranden eller vice ordföranden alltid tillsammans eller 
endera av dem tillsammans med sekreteraren eller med någon annan person som 
styrelsen utsett. I löpande ärenden kan ordföranden, vice ordföranden eller någon annan 
funktionär som styrelsen utsett ensam teckna förbundets namn. 
 
Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen 
 
25 § Ändring av stadgarna 
Om ändring av dessa stadgar beslutas i förbundets ordinarie eller extra möte. För beslutet 
krävs minst två tredjedelars (2/3) majoritet av de angivna rösterna. 
 
26 § Upplösning av föreningen 
Förbundet kan upplösas på samma villkor som bestämts om ändring av stadgarna i 25 §. 
 
27 § Förslag till ändring av stadgarna eller upplösning av förbundet kan göras av 
en medlemsförening i förbundet, personmedlem, förbundets styrelse eller av OAJ. 
 
28 § Förbundets tillgångar 
Vid upplösning av förbundet överlåts dess egendom och kvarstående medel, efter att 
eventuella skulder betalats, enligt beslut på det sista mötet till att inom förbundets 
verksamhetsområde främja de ändamål som avses i 4 § av dessa stadgar. 
 
Övriga bestämmelser 
 
29 § Förbundet följer i sin verksamhet även OAJ:s stadgar, beslut och anvisningar. 


