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Stadgar för Finlands Jägarförbund 

 
STADGAR FÖR SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO – FINLANDS JÄGARFÖRBUND r y 

2019 

 	

1 §	

Föreningens namn är Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund r.y. och dess 
hemort är Riihimäki stad. I dessa stadgar kallas föreningen förbund. Förbundets 
verksamhet omfattar hela landet som indelas i regioner där registrerade föreningar som 
är medlemmar i förbundet och senare kallas distrikt i varje region.	

Distriktens gränser fastställs av förbundsstämman i samråd med ifrågavarande distrikt.	

 
2 §	

Förbundets syfte är att som intresseorganisation för organiserad jakt forma den i vårt land 
sedan urminnes tider utövade jakten och dess traditioner till ett modernt intresse som 
utvecklar utövarnas psykiska och fysiska kondition och för dem närmare naturen.	

Med dessa mål för ögonen slår förbundet vakt om jaktkulturen, främjar och utvecklar jakt- 
och viltvårdsförhållandena i vårt land och verkar som en förenande länk mellan 
jaktdistrikt, jaktföreningar och andra rättskapabla samfund och personer som bedriver 
jakt- och viltvård samt av dessa förutsatt naturskydd. Förbundet främjar viltforskning och 
understöder förutsättningarna för den. Förbundet bevakar och främjar jägarnas 
gemensamma intressen samt strävar efter att jakträtten fortsättningsvis ska vara bunden 
till markägande.	

 
3 §	

För att förverkliga sina syften eftersträvar förbundet följande i sin verksamhet:	

1) att främja registrering av jaktsammanslutningar samt som medlemmar samla 
registrerade föreningar som idkar jakt och viltvård,	

2) införa organiserade jaktförhållanden överallt i landet,	

3) främja beskattning genom jakt som bygger på ett hållbart utnyttjande av viltstammarna, 
med aktiv viltvård samt jakthundshobby,	
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4) främja naturens mångfald och förbättring av livsmiljön för vilt,	

5) ge sina medlemmar möjligheter att ta del av den rekreation som jakten erbjuder samt 
trygga dess kontinuitet för kommande generationer,	

6) följa utvecklingen inom jakt och viltvård såväl i hemlandet som utomlands samt ta 
initiativ till förbättrade jakt- och viltvårdsförhållanden inom både lagstiftning och 
förvaltning,	

7) bedriva upplysningsarbete i enlighet med föreningens syften genom medborgar-, 
information- och publiceringsverksamhet och genom att ordna jägarmöten, kurser, 
diskussionstillfällen, kulturevenemang, seminarier, konferenser och offentliga 
nöjesevenemang, och föredrag samt jaktutställningar,	

8) främja respekten för författningar som gäller jakt samt sprida positiv attitydfostran 
gentemot jakt och viltvård såväl bland jägare som bland andra medborgare,	

9) främja jaktkonsten och användningen av jaktvapen bland jägarna genom att ordna 
tränings- och tävlingstillfällen för jaktskytte,	

10) på lämpligt sätt visa respekt gentemot personer och sammanslutningar som på ett 
förtjänstfullt sätt verkat för förbundets syften, och	

11) att förmedla ändamålsenliga vildmarks- och viltredskap till sina medlemmar.	

Till stöd för sin verksamhet ordnar föreningen vid behov olika evenemang med program 
samt produktinsamlingar eller därmed jämförbar verksamhet. Föreningen kan ta emot 
donationer och testamenten, bilda fonder eller stiftelser samt med behörigt tillstånd 
arrangera lotterier, gissningstävlingar och penninginsamlingar. Till stöd för sin 
verksamhet kan föreningen med behörigt tillstånd bedriva förlagsverksamhet inom 
branschen och matserveringsverksamhet på högst ett affärsställe. Föreningen kan äga 
aktier i aktiebolag med nära anknytning till dess verksamhet samt lös och fast egendom. 
Föreningen kan söka olika bidrag och finansiering från offentliga och privata källor. 
Föreningen kan i egenskap av allmännyttig förening skaffa kapital på det sätt som 5 § i 
föreningslagen föreskriver.	

 
4 §	

Förbundets språk är finska och svenska.	
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5 §	

Förbundet kan med förbundsstämmans beslut ingå samarbete med andra finländska eller 
utländska förbund eller sammanslutningar som främjar förbundets syften antingen genom 
att ansluta sig som medlemmar hos dem eller ingå avtal om samarbete eller 
arbetsfördelning.	

 
Förbundets medlemmar	

 
6 §	

Som medlemmar i förbundet kan intas distrikt som avses i 1 § i dessa stadgar och verkar 
som registrerade föreningar och som förbinder sig att följa förbundets stadgar och 
godkänns som medlemmar av förbundsstämman.	

Förbundets medlemsavgift är den avgift som distriktet betalar till förbundet för varje 
medlem i distriktets medlemsföreningar samt för distriktets personmedlemmar. 
Förbundsstämman fastställer storleken på medlemsavgiften.	

För de medlemmar i medlemsföreningarna och de personmedlemmar som under 
ifrågavarande år fyller högst 18 år är medlemsavgiften hälften av den medlemsavgift som 
förbundsstämman fastställt.  För att kvalificera sig för den lägre medlemsavgiften för 
medlemmar i medlemsföreningarna och de personmedlemmar som under ifrågavarande 
år fyller högst 18 år krävs att medlemmens födelseår har förts in i förbundets 
medlemsregister året innan medlemsavgiften betalas.	

Som passiva medlemmar i förbundet kan förbundsstämman godkänna andra registrerade 
ideella sammanslutningar som verkar inom jakt och naturvård och naturskydd och har 
stadgar i samklang med Jägarförbundets ideella mål. Förbundsstämman beslutar årligen 
om de passiva medlemmarnas medlemsavgift samt anslutningsavgift. Passiva 
medlemmar har yttranderätt och närvarorätt men inte rösträtt på förbundsstämman.	

 
7 §	

Ordinarie medlemmar i distrikten kan utgöras av registrerade jaktsällskap eller andra 
sammanslutningar med rättsförmåga som bedriver jakt, viltvård och förutsatt naturskydd 
samt personmedlemmar, förutsatt att de godkänns av distriktstyrelsen som medlemmar. 
Som understödande medlemmar kan även andra privatpersoner och sammanslutningar 
med rättsförmåga godkännas. Understödande medlemmar har dock inte rösträtt på 
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distriktets möten. En medlem som utträder eller utesluts ska betala medlemsavgiften för 
det innevarande året.	

En person som särskilt förtjänstfullt har främjat förbundets syften kan med 
förbundsstämmans beslut kallas till hedersordförande eller hedersmedlem i förbundet. En 
hedersordförande eller hedersmedlem har yttranderätt men inte rösträtt på förbundets 
möten.	

Distrikten och distriktens medlemsföreningar och deras personmedlemmar samt 
distriktens personmedlemmar bildar förbundets medlemskår. Förändringar i distriktens 
stadgar ska skickas på förhand till förbundsstyrelsen för utlåtande.	

 
8 §	

Förbundsstämmar godkänner ett distrikt som medlem i förbundet. Ett distrikt som vill 
utträda ur förbundet ska meddela detta skriftligt till förbundsstyrelsen eller 
styrelseordföranden eller muntligt på förbundsstämman för notering i protokollet.	

Ett distrikt kan uteslutas ur förbundet om det handlar i strid med förbundets syften, bryter 
mot förbundets stadgar eller förbundsstämmans beslut eller om det annars finns en 
uteslutningsgrund med stöd av föreningslagen. En uteslutning utförs av 
förbundsstämman och beslutet delges det uteslutna distriktet i ett rekommenderat brev. 
En distriktmedlem kan uteslutas ur ett distrikt om det finns en uteslutningsgrund med stöd 
av distriktets stadgar eller föreningslagen. En ordinarie medlem i ett distrikt har dock rätt 
begära utlåtande från förbundsstyrelsen innan det slutgiltiga beslutet ges.	

 
9 §	

Förbundet har rätt att övervaka att dess medlemskår följer god jägarsed. 
Förbundsstyrelsen kan med sitt beslut kräva att en jägare som har gjort sig skyldig till 
brott mot god jägarsed utesluts ur förbundets medlemskår och förbundets verksamhet. 
Därefter kan personen i fråga inte tillhöra förbundets distrikt utan förbundsstyrelsens 
samtycke. Förbundsstyrelsen kan bevilja användningsrätt till förbundets kännetecken 
även till andra än de som tillhör förbundets medlemskår.	

Distrikten är om förbundsstyrelsen så kräver skyldiga att lämna ekonomiska dokument, 
mötesprotokoll och medlemsföreteckningar till förbundsstyrelsen eller personer med 
styrelsens fullmakt för granskning.	
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Förbundsstyrelsen och dess uppgifter	

 
10 §	

Som förbundets styrelse sköts dess ärenden av förbundsstyreslen, som består av en 
ordförande och en vice ordförande som kallas till förbundets ordförande och vice 
ordförande, samt 10–18 övriga ledamöter. Övriga ledamöter är ett antal ledamöter som 
motsvarar antalet medlemsdistrikt enligt 6 § samt deras personliga suppleanter. En 
styrelseledamot och dennes suppleant väljs vid förbundsstämman för två år i taget.	

Av styrelsens ledamöter och suppleanter står hälften första gången i tur att avgå och de 
som står i tur att avgå fastställs genom lottning. Ordförandes och vice ordförandes 
mandatperiod är två (2) år och de står i tur att avgå separata år. Första gången sitter 
ordförande hela mandatperioden och vice ordförande ett år.	

Om en ledamot i förbundsstyrelsen avgår mitt i mandatperioden utser förbundsstämman 
en ersättare för den återstående mandatperioden. När en styrelseledamot är frånvarande 
sköter suppleanten ledamotens uppdrag.	

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av vice ordföranden 
om ordföranden har förhinder. Förbundsstyrelsen ska sammankallas om minst en 
tredjedel (1/3) av ledamöterna i förbundsstyrelsen kräver det för ett angivet ärende.	

Förbundsstyrelsen är beslutsför när dess ordförande och/eller vice ordförande och minst 
hälften av de övriga ledamöterna är närvarande på stämman personligen eller via 
dataanslutning eller annat tekniskt hjälpmedel. Förbundsstyrelsen fattar beslut om hur 
ledamöter kan delta på distans och på vilket sätt hemliga omröstningar ska ordnas 
tekniskt. Ledamöter kan delta på distans endast under stämman.	

Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst, 
vid personval lotten.	

 
11 §	

Förbundsstyrelsen ska med hänsyn till lagen, dessa stadgar, förbundsstämmornas beslut 
och givna anvisningar göra följande:	

1) leda förbundets verksamhet och sköta de ärenden som enligt lagen och dessa stadgar 
tillhör förbundsstyrelsen,	
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2) sammankalla förbundsstämmorna, för dem bereda de ärenden som ska föredras och 
verkställa besluten på stämmorna,	

3) föra medlemsregister samt fastställa medlemskårens kännetecken,	

4) följa och stödja distriktsstyrelsernas arbete,	

5) anta och avskeda verksamhetsledaren och övrig personal som behövs för förbundets 
verksamhet samt fastställa deras avlöning inom ramen för budgeten,	

6) sköta förbundets egendom och fullständigt bokföra den samt förbundets inkomster och 
utgifter samt utarbeta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelse att godkännas av 
förbundsstämmorna,	

7) vidta åtgärder om ett distrikt eller dess medlemmar handlar mot förbundets stadgar 
eller bestämmelser,	

8) tillsätta kommittéer och utskott som är nödvändiga för förbundets verksamhet,	

9) följa och övervaka utvecklingen samt tids- och behovsenligheten för lagar och regler 
som gäller jakt, naturvård och jaktskyttesport, och	

10) bevilja rättigheter att arrangera finländska mästerkapen i jaktskytte.	

 
Tecknande av förbundets namn	

 
12 §	

Förbundets namn tecknas av förbundsstyrelsens ordförande, vice ordföranden och 
verksamhetsledare, två tillsammans, eller var för sig tillsammans med en person 
bemyndigad därtill av förbundsstyrelsen.	

 
Räkenskaper och revision	

 
13 §	

Förbundets räkenskaps- och verksamhetsår är ett kalenderår. Förbundets räkenskaper 
ska jämte behövliga dokument överlämnas till revisorerna före den 1 mars.	

Revisorerna ska ge sitt utlåtande före utgången av april månad.	
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Förbundsstämmor	

 
14 §	

Ordinarie förbundsstämmor är vårmötet som hålls senast i juni och höstmötet som hålls 
under perioden september till december. Ett extra förbundsmöte hålls när 
förbundsstyrelsen anser det nödvändigt eller när minst tre (3) distrikt i förbundet skriftligt 
begär detta av förbundsstyrelsen för behandling av ett bestämt ärende. Det extra 
förbundsmötet ska hållas inom två (2) månader efter att kravet har framställts.	

 
15 §	

På förbundsstämmorna används medlemmarnas beslutanderätt av representanter som 
årligen utsetts på distriktens årsstämmor för ett år åt gången eller deras personliga 
suppleanter. Ett distrikt har rätt att skicka en (1) representant per varje påbörjat 
medlemsantal om 5000 (femtusen) medlemmar. Representanterna använder var och en 
sitt röstetal tillsammans, men rösterna kan även delas upp mellan representanterna. Ett 
distrikt har en röst per varje påbörjat medlemsantal om femtusen (5 000) medlemmar, 
vars medlemsavgift för föregående år har betalats till förbundet före utgången av 
verksamhetsåret.	

Representanterna ska ha fullmakt av distriktsstyrelsen med omnämnande av namnen de 
på distriktsmötet utsedda representanterna och deras personliga suppleanter. 
Förbundsstyrelsens ledamöter och suppleanter får inte vara representanter vid 
förbundsstämman.	

 
16 §	

Tid och plats för den ordinarie förbundsstämman ska meddelas till distrikten skriftligt eller 
elektroniskt minst två (2) månader före stämman. Ärenden som distrikten önskar ta upp 
på mötets föredragningslista ska meddelas till förbundsstyrelsen minst en månad före 
stämman.	

Kallelsen till den ordinarie förbundsstämman inklusive föredragningslistor och behövliga 
bilagor skickas till distrikten per brev eller elektroniskt minst två (2) veckor före stämman.	
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17 §	

Kallelse till en extra förbundsstämma skickas inklusive föredragningslistor och behövliga 
bilagor till distrikten per brev eller elektroniskt senast en (1) månad före stämman.	

 
18 §	

Vid förbundets vårmöte behandlas följande ärenden:	

1) val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare,	

2) mötets laglighet konstateras,	

3) arbetsordningen godkänns,	

4) mötesrepresentanternas fullmakter granskas, mötesrepresentanterna och de röstetal 
de företräder fastslås,	

5) beslut fattas om beviljande av yttrande- och närvarorätt för andra än auktoriserade 
mötesrepresentanter,	

6) förbundets verksamhetsberättelse för föregående år presenteras, räkenskaperna och 
revisorernas utlåtande presenteras och bokslutet fastställs,	

7) beslut fattas om beviljande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och övriga 
redovisningsskyldiga,	

8) beslut fattas om övriga ärenden på mötets föredragningslista, och	

9) övriga ärenden som förbundsstyrelsen och deltagarna i förbundsstämman har lagt 
fram.	
	

19 §	

Vid förbundets höstmöte behandlas följande ärenden:	

1) val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare,	

2) mötets laglighet konstateras,	

3) arbetsordningen godkänns,	

4) mötesrepresentanternas fullmakter granskas, mötesrepresentanterna och de röstetal 
de företräder fastslås,	
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5) beslut fattas om beviljande av yttrande- och närvarorätt för andra än auktoriserade 
mötesrepresentanter,	

6) verksamhetsplanen för det kommande året fastställs,	

7) distriktens medlemsavgift till förbundet bestäms,	

8) budgeten för det kommande året fastställs,	

9) vartannat år väljs ordförande och vice ordförande för förbundsstyrelsen för nästa 
tvåårsperiod,	

10) övriga ledamöter i förbundsstyrelsen väljs i stället för ledamöter som står i tur att avgå 
eller har uteslutits för nästa tvåårsperiod eller den återstående verksamhetsperioden,	

11) en (1) revisor och dennes suppleant väljs för nästa verksamhetsperiod,	

12) beslut fattas om övriga ärenden på mötets föredragningslista, och	

13) övriga ärenden som förbundsstyrelsen och deltagarna i förbundsstämman har lagt 
fram.	

 
Röstningssätt	

 
20 §	

På förbundets möten avgörs ärendena, om dessa stagar inte föreskriver annat, med 
enkel röstmajoritet. Valen förrättas med sluten omröstning, varvid varje väljare på sin 
röstsedel får anteckna namnen på högst så många personer som vid ifrågavarande 
tidpunkt är valbara.	

Valda blir personer som härigenom får flest röster i omröstningen, i ordningsföljd enligt 
erhållna röster. Om rösterna faller jämnt avgör lotten.	

 
Ändring av förbundets stadgar och upplösning av förbundet	

 
21 §	

Ett beslut om att ändra dessa stagar och upplösa förbundet ska fattas vid en (1) 
förbundsstämma efter att förbundsstyrelsen har behandlat ärendet. Beslutet är giltigt om 
det understötts av minst tre fjärdedelar (3/4) av antalet röster som har avgetts på 
stämman.	
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22 §	

Vid upplösning av förbundet överlåts förbundets medel till en registrerad förening, stiftelse 
eller annan sammanslutning eller inrättning med rättsförmåga som är utsedd av 
förbundsstämmorna som har beslutat om upplösning och som av mötesdeltagarna bäst 
anses främja förbundets syften.	

 
23 §	

På övriga punkter ska bestämmelserna i föreningslagen följas.	

 

 

 

 


