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1 § FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT 

Föreningens namn är Amnesty International Suomen osasto ry, Amnesty International 

Finländskasektionen rf.  

Föreningens hemort är Helsingfors.  

Föreningens möten kan hållas också på andra orter än hemorten.  

Föreningen är både finsk-och svenskspråkig. föreningens registreringsspråk är finska. 

2 § FÖRENINGENS POSITION I AMNESTY INTERNATIONAL 

Föreningen verkar som en nationell sektion av Amnesty International i enlighet med dess stadgar. 

3 § VISION OCH ÅTAGANDE 

Amnesty Internationals vision är en värld där alla människor åtnjuter alla de rättigheter som 

innefattas i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella 

människorättsnormer.  

För att uppnå denna vision är Amnesty Internationals åtagande att utreda 

allvarligamänniskorättskränkningar och att arbeta för att förhindra och stoppa dessa. 

4 § GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR 

Amnesty International bildar ett globalt samfund av människorättsförsvarare. Dess grundvärden är 

internationell solidaritet, effektivt agerande för det enskilda offret, forskningens och aktionernas 

globala täckning, de mänskliga rättigheternas allmängiltighet och odelbarhet, opartiskhet och 

oberoende samt demokrati och ömsesidig respekt. 

5 § AMNESTY INTERNATIONALS ARBETSSÄTT 

Amnesty International inriktar sig på regeringar, mellanstatliga organisationer, väpnade politiska 

grupper, företag och andra enskilda aktörer utan anknytning till staten.  

Amnesty International strävar efter att utreda kränkningar av de mänskliga rättigheterna på ett 

noggrant, snabbt och uthålligt sätt. Organisationen efterforskar systematiskt och opartiskt fakta i 

enskilda fall och mönster av människorättsbrott.  

Slutsatserna offentliggörs och medlemmar, sympatisörer och anställda utövar offentliga 

påtryckningar mot regeringar och andra för att stoppa övergreppen.  

Utöver arbetet mot människorättsbrott kräver AI att alla regeringar ska upprätthålla rättsstatliga 

principer och ratificera och förverkliga normer för mänskliga rättigheter; organisationen bedriver 

omfattandeupplysningsverksamhet avseende mänskliga rättigheter samt uppmanar mellanstatliga 

organisationer, enskilda människor och alla samhällsorgan att stödja och respektera de mänskliga 

rättigheterna. 

 

 



6 § VERKSAMHETEN 

För att nå sina syften bedriver föreningen kampanjverksamhet som inbegriper bland annat 

informationsverksamhet, forskningsarbete, kampanjevenemang, appellkampanjer, kontakt 

medmyndigheterna samt samarbete med andra organisationer och aktörer. 

För att stöda sin verksamhet tar föreningen upp medlemsavgifter och anhåller om donationer via 

olika kanaler. Därutöver ordnar föreningen evenemang för allmänheten och bedriver allmännyttig 

och ekonomisk verksamhet av ringa värde. Föreningen följer principer om etisk insamling av medel. 

7 § MEDLEMSKAP 

Varje enskild person som vill verka för föreningens målsättning och som föreningens styrelse 

godkänner kan vara medlem i föreningen.  

Medlemmarna är skyldiga att till föreningen betala en årlig medlemsavgift som fastställs av 

årsmötet. Medlemsavgiften kan vara olika stor för studerande, pensionärer, arbetslösa eller mindre 

bemedlade. Livslång medlemsavgift kan även erläggas. Medlemsavgifternas storlek bestäms av 

årsmötet.  

Om en medlem har försummat att betala sin medlemsavgift under räkenskapsåret kan styrelsen 

anse att medlemmen har utträtt ur föreningen. 

8 § 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 och som har meddelat om sitt deltagande i mötet i 

enlighet med sektionens förordning för röstning och val. Utöver sin egen röst kan en medlem 

använda högst tre (3) fullmaktsröster. 

I fråga om jäv i föreningens verksamhet följs föreskrifterna i föreningslagen. 

9 § STYRELSEN 

Föreningens styrelse består av åtta medlemmar: ordförande, kassör, samt sex övriga medlemmar. 

Styrelsemedlemmarna bör vara medlemmar i Amnesty International, Finländska sektionen rf. 

Styrelsens mandatperiod börjar vid slutet av årsmötet och slutar vid slutet av det på valet 

följandeårsmöte.  

Alla styrelsemedlemmar väljs för två mandatperioder åt gången i enlighet med 13 §. En medlem kan 

vara styrelsemedlem högst sex mandat efter varandra. 

Om en styrelsemedlem avgår under sin första mandatperiod, väljer nästa årsmöte en ersättare 

föråterstoden av medlemmens styrelseperiod. 

Styrelsen väljer inom sig 2 viceordföranden. 

Styrelsen sammankallas av ordföranden eller, då hen är förhindrad, av första viceordföranden och 

om också denna är förhindrad av andra viceordföranden. Styrelsen är beslutför när minst hälften av 

dessmedlemmar, bland dem någon av ordförandena, är närvarande.’ 

Styrelsen har rätt att besluta om försäljning, byte och inteckning av föreningens egendom. 

 



10 § TECKNANDET AV FÖRENINGENS NAMN 

Föreningens namn tecknas av ordförande, viceordföranden och kassören ensamma. Utöver dem kan 

styrelsen bemyndiga verksamhetsledaren eller en av föreningens övriga funktionärer att ensamma 

teckna föreningens namn. 

11 § FÖRENINGSMÖTE 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet hålls under årets första kvartal. Om 

styrelsen eller föreningsmötet så besluter kan man delta i mötet på distans via tekniska hjälpmedel. 

Extra föreningsmöte hålls då föreningsmöten fattar beslut om detta eller styrelsen anser detta 

behövas eller om begäran om extra föreningsmöte lämnas in av minst en tiondel av de 

röstberättigade medlemmarna i föreningen för behandling av ett av dem anmält ärende. 

12 § SAMMANKALLANDE AV FÖRENINGSMÖTE 

Föreningsmöten sammankallas minst tjugo (20) dagar före stämman med ett brev, som kan skickas 

per e-post om medlemmen har lämnat sin e-postadress till föreningen. 

13 § BESLUTSFATTANDE PÅ ÅRSMÖTET 

På årsmöten behandlas följande: 

(a) Föredragning av föreningens bokslut och årsredovisning för det föregående året. 

(b) Beslut om att fastställa bokslutet och ge ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. 

(c) Beslut om storleken på medlemsavgifterna. 

(d) Fastställande av en verksamhetsplan för en två års period. 

(e) Val av styrelseordförande, kassör och ledamöter för två verksamhetsperioder.  

Ordföranden och tre ledamöter väljs vid årsmöten under jämna år, kassör och tre ledamöter 

vid årsmöten under ojämna år. Vid valet blir den person eller de personer valda som fått flest 

röster. Vid val av styrelse följs sektionens förordning för röstning och val. 

(f) Val av en godkänd revisionssammanslutning till revisor. En verksamhetsperiod är lika med en 

räkenskapsperiod. 

(g) Behandling av motioner och frågor som föreningsmedlemmar föranmält till styrelsen minst 

tre veckor före stämman samt av styrelsens motioner. 

(h) Behandling av andra möjliga ärenden; ett ärende som inte nämns i möteskallelsen, tas upp 

för behandling endast om tre fjärdedelar (3/4) av de närvarande medlemmarna förordar 

detta. Detta förfarande beaktar föreskrifterna enligt 24 § i föreningslagen. 

14 § RÄKENSKAPSPERIOD 

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet för föregående år skall ges till revisorerna 

minst tre veckor före årsmötet. 

15 § ÄNDRING AV STADGAR 

Beslut om ändring av dessa stadgar måste få minst tre fjärdedelars majoritet av de avgivna rösterna 

vidföreningsmötet. 

 



16 § UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 

Beslut om upplösning av föreningen skall behandlas av två föreningsmöten som hålls med minst en 

månads mellanrum och måste få tre fjärdedels majoritet av de avgivna rösterna. 

17 § ÖVERLÅTANDET AV EGENDOM IFALL AV UPPLÖSNING 

Vid upplösning av föreningen överlåts dess kvarvarande medel enligt den sista föreningsmötens 

beslut till Amnesty Internationals internationella sekretariat, som är juridiskt registrerat i Förenade 

kungariket under namnet Amnesty International Ltd. Dokument som föreningen har haft i sin 

besittning och som är klassificerade som Amnesty Internationals interna material lämnas över till 

Amnesty Internationals internationella sekretariat eller utplånas. 

Om föreningen utträder eller utesluts från organisationen Amnesty International ska styrelsen kalla 

till föreningsmöte för att behandla frågan om upplösning av föreningen. 


