
Amnesty International Finländska sektionen rf:s stadgeenliga årsmöte hålls i Helsingfors söndagen 
den 27 mars 2022 kl. 11.00. På mötet föreslås ändringar i stadgarnas paragrafer 8, 11, 12 och 13, 
som gäller årsmötet och rösträtt. Orsaken till ändringarna är att Patent- och registerstyrelsen kräver 
ändringar i den stadga som godkändes 2021.

Före det egentliga årsmötet ordnas en seminariedag lördagen den 26 mars 2022.

Den officiella mötesplatsen är Amnesty Finländska sektionens kontor på Sanduddsgatan 7 A.  
På grund av coronapandemin och smittorisken önskar vi att alla distansdeltar i mötet. Endast  
några mötesfunktionärer kommer att vara på plats fysiskt.

Distansdeltagandet baserar sig på undantagslagen om tillfälliga avvikelser från föreningslagen 
(375/2021) som möjliggör att föreningar håller sina möten i undantagstillstånd och avvikande  
från föreningslagen och föreningens egen stadga.

Vi avviker från Amnestys stadga inom lagens gränser genom att

 
Medlemmarna har möjlighet att lämna in motioner för behandling på mötet. Motionerna bör vara hos 
styrelsen (johtokunta@amnesty.fi) eller på kontoret (Sanduddsgatan 7 A, 00100 Helsingfors) senast 
fredagen 4.3.2022.

Om du har frågor gällande årsmötesarrangemangen, kontakta amnesty@amnesty.fi eller 09 85 62 06 00.

I Helsingfors den 11 december 2021, Styrelsen

vi tillåter distansdeltagande i mötet och digitala personval.  
Den tillfälliga digitala valordningen bifogas till denna kallelse.

deltagande i mötet kräver obligatorisk förhandsanmälan. 
Anmälan till årsmötet bör göras på adressen  
amnesty.fi/vuosikokous. Anmälan bör göras senast  
torsdagen 17.3.2022 kl. 16.

vi kan inte ta emot nya kandidater för valbara poster  
(utan detta kan inte digitala val ordnas) Möjliga nya 
styrelsekandidater skall anmäla sig senast 17.3.2022  
kl. 16. Anmälan skickas till rekrytointi@amnesty.fi eller  
till rekryteringsgruppens ordförande Kari Lehti till numret  
044 360 57 22.

Samma veckoslut organiserar 
vi Amnestys virtuella 

vårseminarium som har 
ett mycket inspirerande 

människorättsprogram. Läs mer 
och anmäl dig med på:  

amnesty.fi/kevatseminaari

1.) 
 
 
2.) 
 
 
 
 
3.)

AMNESTY INTERNATIONAL FINLÄNDSKA SEKTIONEN RF MÖTESKALLELSE

Meddela gärna din e-postadress till oss ifall du har en så kan vi i fortsättningen skicka 
inbjudningarna per e-post till dig och på det sättet spara pengar och skona naturen! 
fundraising@amnesty.fi



 

RÖSTNING- OCH VALFÖRORDNING (digital, tillfällig) 
 
RÖSTRÄTT
Rösträtt på föreningsmöten har varje medlem som har betalat medlemsavgiften för det innevarande året, 
medlemsavgiften för femårigt medlemskap eller livstidsmedlemskap eller som har en gällande månadsavgift 
som inkluderar medlemskap.  Medlemskapet kontrolleras efter att deltagaranmälan tagits emot.

Utöver sin egen röst kan en medlem använda högst tre (3) fullmaktsröster.

Fullmakter bör sändas elektroniskt till adressen amnesty@amnesty.fi senast 17.3.2022 kl. 16:00.

VALFÖRÄTTNING
Röstning sker med hjälp av den finländska distansvalsapplikationen evaali.fi, som kräver tvåstegsverifiering. De 
röstberättigade som har anmält sig till mötet får en länk till valsidan skickad till sig. I valet kan man rösta på 
1–3 kandidater, men endast ge en röst per kandidat. De som via fullmakter förfogar över flera röster får rösta 
enligt dessa på röstningssidan. I styrelsevalet är röstningstiden 22.3 kl. 12:00 – 24.3 kl. 17:00.

Vid övriga röstningar under mötet används Mentimeter-programmet eller vid en öppen omröstning den 
röstningsfunktion som finns i mötesapplikationen (Teams).

RÖSTRÄKNING
Valapplikationen ger valresultatet direkt efter att röstningstiden utgått. Detta resultat kungörs av rösträknarna 
på mötet, där valresultatet fastställs. Vid jämnt resultat i personval följer vi föreningslagen, som säger att valet 
avgörs genom lottning. Lottningen sker i evaali.fi-applikationen. 

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötet öppnas 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
5. Mötets lagenlighet och beslutsmässighet
6. Godkännande av föredragningslistan
7. Översikt av verksamheten år 2021
8. Behandling av bokslutet för år 2021 och revisorernas utlåtande 
9. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av revisor
11. Godkännande av strategin för åren 2022–2030
12. Godkännande av verksamhetsplanen för åren 2022–2023
13. Fastställandet av budgeten för år 2022
14. Beslut om medlemsavgiftens storlek för år 2023
15. Val av styrelseordförande för mandatperioden 2022–2024
16. Val tre styrelsemedlemmar för mandatperioden 2022–2024
17. Val av rekryteringsgruppen för mandatperioden 2022–2023
18. Behandling av styrelsens förslag till ändring av stadgans paragrafer 8, 11, 12 och 13
19. Behandling av förslag till ny stadga för rekryteringsgruppen
20. Behandling av motioner som av medlemmarna lämnats in till styrelsen tre veckor före mötet
21. Årsmötets tidpunkt och plats år 2023
22. Eventuella övriga ärenden
23. Mötets avslutning


