
LOVER FOR DEN NORSKE FORENING I FINLAND r.f.

§ 1 Foreningens navn er:  Den Norske Forening i Finland r.f.  Foreningen har sitt 
sete i Helsingfors og dens offisielle språk er norsk, dog med iakttagelse av be-
stemmelsene i den finske språklov.

§ 2 Foreningens formål  er å  samle nordmenn,  norskættede og deres pårørende i 
Finland for å styrke tilknytningen og kjærligheten til Norge, bevare det norske 
språk, verne og hjelpe trengende norskættede, samt spre kunnskap om Norge og 
dets  kultur. Foreningen forsøker også etter beste evne å hjelpe nyinnflyttede 
nordmenn med å finne seg til  rette  i  Finland. Med dette  for  øye arrangerer 
foreningen møter, fester og andre sammenkomster.

§ 3 Som medlemmer av foreningen kan opptas  nordmenn,  norskættede og deres 
pårørende, likeså andre som er særlig interessert av Norge.

Stemmerett har alle medlemmer som har fylt 18 år.

Søknad om medlemskap i foreningen sendes skriftlig til styret. Minst fem (5) 
styremedlemmer  må  være  til  stede  på  styremøtet  hvor  nye  medlemmer 
godkjennes.  Styret  melder  skriftlig  fra  om  nye  medlemmer  i  rundskriv, 
medlemsblad eller lignende.

Utmeldelse  av  foreningen  skal  skje  skriftlig  til  styret  eller  formannen. 
Utmeldelsen trer i kraft ved virksomhetsårets slutt.

Personer som har gjort seg spesielt fortjent til det gjennom langvarig arbeid for 
foreningen kan innvoteres til  æresmedlem på foreningsmøte med 2/3 flertall. 
Forslag om innvalg av æresmedlem skal skriftlig forelegges styret. Ved styrets 
behandling  av  saken  må  minst  fem  (5)  styremedlemmer  være  til  stede  og 
motivert  beslutning  være  enstemmig.  Æresmedlem  betaler  ingen 
medlemsavgift.

Medlem som anses motarbeide foreningen og dens formål kan ekskluderes. Det 
skjer på foreningsmøte etter innstilling fra styret. Det kreves minst 2/3 flertall 
for at styrets forslag skal kunne godtas.
Medlem som tross påminnelser ikke har betalt sin medlemsavgift på to år, kan 
av styret anses ha utgått av foreningen. Vedtak om dette fattes på styremøte.

§ 4 Foreningens  anliggender  varetas  av  et  styre  bestående  av  syv  (7)  ordinære 
medlemmer og to (2) varamenn. Av disse skal minst fire (4) styremedlemmer og 
en (1) varamann være norske eller person med norskfødt far eller mor.

Styret  holder  møter  når  fungerende  formann  eller  minst  tre  av  styrets 
medlemmer  ønsker  det  og  er  beslutningsdyktig  når  formannen  eller 
nestformannen og minst tre andre medlemmer er til stede. Varamann kalles inn i 
rangordning dersom ett eller flere av de ordinære styremedlemmene ikke kan 



møte.  De  kan  også  kalles  inn  til  ordinære  styremøter,  men  skal  ikke  ha 
stemmerett dersom det er tilstrekkelig med ordinære styremedlemmer til stede. 
Sekretæren  skal  føre  protokoll  over  forhandlinger  og  vedtak  på  styre-  og 
foreningsmøter. Varamennene skal også motta kopi av styremøtereferatene.

Formannen erstattes av nestformannen ved forfall.

Alle avgjørelser i styret, bortsett fra innvalg av nye medlemmer og forslag om 
æresmedlemmer  og  fortjenestetegn,  skjer  ved  simpelt  flertall.  Ved  likt 
stemmetall avgjør møtets ordførers stemme.

Om formannen går av før årsmøtet, ivaretas hans plikter av nestformannen. Om 
også nestformannen går av før årsmøtet, sammenkalles foreningens medlemmer 
til  foreningsmøte  for  å velge ny formann og nestformann for  tiden til  neste 
årsmøte etter § 7.

§ 5 For å granske foreningens regnskaper og forvaltning velges årlig to (2) 
virksomhetsgranskere og en (1) varamann. Regnskapene, som avsluttes årlig pr. 
31.  oktober,  skal  sammen  med  styrets  årsberetning  være  overlevert  til 
virksomhetsgranskerne  innen 15.  november. Virksomhetsgranskerne  bør  avgi 
sin revisjonsberetning en uke etter mottagelse av regnskapene.

§ 6 Styret innkaller foreningens medlemmer til årsmøte som skal holdes i løpet av 
november-desember.  Innkallelsen  skjer  med  minst  en  ukes  varsel  ved 
kunngjøring  i  en  svenskspråklig  morgenavis  som  daglig  kommer  ut  i 
Helsingfors eller ved rundskriv til hvert enkelt medlem etter den til foreningen 
oppgitte adresse.

Etter at årsmøtet har valgt ordfører for møtet og stadfestet at møtet er lovlig 
sammenkalt, behandles følgende saker i nevnte rekkefølge:

a) Valg  av  to  (2)  medlemmer  som  sammen  med  møtets  ordfører  skal 
attestere protokollen. Disse fungerer også som valgansvarlige for hybrid-
arrangementer med digital avstemning. Disse kan ikke stille til noe valg 
som avholdes under inneværende årsmøte, eller være i familie med noen 
som gjør det. Dersom en av de valgansvarlige fremmes som kandidat ved 
benkeforslag under møtet, må en ny valgansvarlig utpekes av årsmøtet.

b) Styrets årsberetning og årsregnskaper.
c) Virksomhetsgranskernes beretning.
d) Spørsmål om godkjennelse av regnskapet og ansvarsfrihet for styret.
e) Styrets forslag om anvendelse av overskuddet ved årsoppgjøret.
f) Medlemsavgift for kommende år.
g) Forslag som er innkommet til styret.
h) Valg av styre og varamenn iflg. §§ 4 og 7.
i) Valg av to virksomhetsgranskere og en varamann.
k) Valg av to (2) medlemmer til understøttelsesfondets forvaltningsutvalg.
l) Valg av to (2) medlemmer med varamenn til valgkomité.
m) Valg av arkivansvarlig.



n) Innvotering av æresmedlemmer.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til styret før 1. november og 
nevnes i innkallelsen.

Ved årsmøtet og andre foreningsmøter kan bare personlig tilstedeværende med-
lemmer gjøre bruk av sin stemmerett.

Styret kan bestemme at årsmøtet og andre møter avholdes som et hybrid møte, 
med både fysisk og digital tilstedeværelse. Med digital tilstedeværelse menes 
både videokommunikasjon med bilde og lyd, eller bare audiokommunikasjon
uten bilde. Ved tvil om identitet må medlemmer som deltar uten bilde 
legitimere seg med medlemsnummer.

Et hybrid årsmøte må besluttes av styret før utsendelse av innkalling, og styret 
plikter å gi instruksjoner om bruk av valgt kommunikasjonsteknologi. Dersom 
det av finske myndigheter er anbefalt eller vedtatt å begrense antall personer 
som skal samles, skal fysisk tilstedeværelse prioriteres for de av 
foreningens medlemmer som har vanskelig for å møte digitalt.

§ 7 Styret velges på årsmøtet for to år ad gangen og valget foretas i nedenfor nevnte 
rekkefølge; dog  slik  at  ett  år  står  formann,  kasserer,  1  styremedlem  og  2. 
varamann på valg og følgende år nestformann, sekretær, 2 styremedlemmer og 
1. varamann.

a) Formann

b) Nestformann

c) Sekretær

d) Kasserer

e) Tre styremedlemmer

f) 1. varamann

g) 2. varamann

Dersom noen av de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer krever det, 
skal valg av medlemmer til styret skje ved hemmelig avstemning.

Andre valg og vedtak skjer ved åpen avstemning hvis ikke annet er bestemt i 
foreningens  lover  eller  hemmelig  avstemning  forlanges  av  minst  tre  av  de 
tilstedeværende medlemmer.

Ved  likt  stemmetall  gjør  ordførerens  stemme  utslaget,  uten  ved  valg  da 
loddtrekking foretas.

Dersom valget avholdes på et hybrid arrangement med både digital og fysisk 
tilstedeværelse, må det velges 2 valgansvarlige for møtet.



Dersom valget  avholdes  ved  håndsopprekning  teller  de valgansvarlige  både 
stemmer ved håndsopprekning i lokalet,  og de digitale stemmene. Disse kan 
enten telles ved håndsopprekning på video, muntlig tilbakemelding via audio, 
eller via en på forhånd bestemt teknisk løsning.

Ved  hemmelig  skriftlig  valg,  foretas  avstemningen  i  det fysiske  lokalet  på 
stemmesedler  de  valgansvarlige  deler ut  og  teller  opp.  For  de  digitalt 
tilstedeværende  foretas avstemning  via  melding  til  den  på  forhånd  valgte 
tekniske løsningen.

Valg av tekniske løsninger for avstemning digitalt og instruksjoner for bruk av 
disse, skal sendes ut sammen med innkalling til møtet. De valgansvarlige har 
taushetsplikt  om hvem som har  stemt  på  hvem eller  hva,  dersom dette  blir 
avslørt som følge av brukerfeil eller valg av teknologi.

§ 8 Medlemmene  innkalles  til  foreningsmøte  så  ofte  som  styret  finner  det 
nødvendig  eller  når  minst  en  tiendedel  av  foreningens  stemmeberettigede 
medlemmer  krever  det  for  behandling  av  en  bestemt  sak.  Innkallelse  til 
foreningsmøte liksom øvrige meddelelser til medlemmene gis på samme måte 
som bestemt angående varsel til årsmøtet.

§ 9 Foreningen  tegnes  av  formann  eller  nestformann,  hver  sammen  med  et  av 
styrets øvrige medlemmer.

§ 10 Medlemsavgiften betales på oppfordring i forskudd pr. år.

§ 11 Foreningen  opprettholder  et  understøttelsesfond  som forvaltes  av  en  komité 
etter nærmere fastsatte regler på årsmøtet. I disse regler bør bestemmelsene i de 
bestående lover om understøttelseskasser følges.

§ 12 Ved særlige anledninger sammenkaller styret medlemmene til sammenkomster. 
Medlemmene har rett til å ta med gjester om disse på forhånd er anmeldt til 
formannen eller til den styret utser.

§13 Forandringen av disse lover kan foretas når det vedtas med minst 2/3 flertall på 
to på hverandre følgende foreningsmøter med minst to måneders mellomrom. 
Det ene av disse møtene skal være årsmøte.

§ 14 Forslag  angående  foreningens  oppløsning  behandles  på  to  etter  hverandre 
følgende foreningsmøter med minst to måneders mellomrom. Det ene av disse 
møtene skal være årsmøte. Forslaget er vedtatt hvis minst 2/3 flertall oppnås på 
begge disse møter. Når oppløsning finner sted overføres foreningens resterende 
midler  til  understøttelsesfondet. Fondets  midler  overlates  deretter  til  Norges 



høyeste representasjon i Finland, som anvender midlene på passende måte for 
trengende nordmenn, norskættede eller medlemmers etterlatte.

§ 15 For øvrig følges gjeldende lov om foreninger i Finland.
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