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STADGAR  

 
1. Föreningens namn, hemort och språk  
Föreningen, som i dessa stadgar kallas SKUNK, och vars namn är SKUNK – 
skärgårdsungdomarnas intresseorganisation rf . Internationellt namnet är SKUNK - Young 
Voices in the Arcipelago föreningen har hemort i Kumlinge kommun och 
verksamhetsområdet omfattar landskapet Åland med fokus på skärgårdskommunerna. 
SKUNKs officiella språk är svenska. 
 
2. Syfte, mål och verksamhet 
SKUNK utgör en sammanslutning av registrerade föreningar och enskilda medlemmar, i 
dessa stadgar kallade medlemsföreningar och medlemmar. Medlemsföreningar skall syssla 
med ungdomsverksamhet och ha sin hemort inom samarbetsorganisationens 
verksamhetsområde. Medlem kan den som vill främja föreningens syfte bli. 
 
SKUNKs syfte är att: 
- förbättra skärgårdsungdomarnas möjligheter till stimulerande fritids- och kulturverksamhet, 
- stärka gemenskapen, mellan skärgårdsungdomar från olika delar i skärgården, samt 
kontakten till andra ungdomar, 
- genom samarbete minimera administrativt arbete och arrangörsskap och maximera 
ungdomarnas egen medverkan i aktiviteterna, 
- stärka ungdomars möjlighet att var delaktiga och påverka i samhället 
  
För att förverkliga sitt syfte anordnar SKUNK läger, kurser, seminarier, träffar, resor för sina 
medlemmar, utbildningar, utvecklingsprojekt av fritidsverksamhet och 
informationsverksamhet för och till sina medlemmar. 
 
3. Medlemmar 
Medlemskap i SKUNK kan beviljas alla de i punkt 2 nämnda inregistrerade föreningar och 
enskilda medlemmar. Ansökan om medlemskap behandlas av styrelsen. 
Medlemsföreningarna skall utse en kontaktperson. 
 
4. Styrelsens sammansättning 



SKUNKs verksamhet leds av en styrelse som utses vid årsmötet. Styrelsemedlemmarnas 
mandatperiod är tiden mellan årsmötena. Styrelsen består av minst fyra (4) och högst tolv 
(12) ordinarie medlemmar. Samma antal suppleanter utses som de ordinarie 
styrelsemedlemmarna. Suppleanterna är inte personliga. Bland de valda ordinarie 
styrelsemedlemmarna utser årsmötet ordförande och vice ordförande. Styrelsemedlemmarna 
bör om möjligt representera lokalsamhällen i skärgården som kan och vill utse en 
representant. Med lokalsamhälle avses en ö eller en grupp av öar som fungerar som 
verksamhetsområde för den vardagliga ungdomsverksamheten. Styrelsen utser sekreterare 
och kassör. Den är beslutför då ordförande eller vice ordförande och minst två (2) 
medlemmar deltar i mötet. 
Vid lika röstetal gäller det förslag som mötets ordförande stödjer med sin röst. 
Styrelsen kan inom sig välja ett arbetsutskott bestående av minst två (2) och högst fem (5) 
medlemmar för handhavande av löpande göromål. 
Styrelsen kan för SKUNK anställa en verksamhetsledare. 
Verksamhetsledaren åligger att handha verksamheten inom SKUNK enligt styrelsens 
anvisningar och en av SKUNKs årsmöte godkänd verksamhetsplan. 
 
 
5. Namntecknare 
Berättigade att teckna SKUNKs namn är styrelsens ordförande, vice ordförande samt 
verksamhetsledaren, alltid två tillsammans. 
 
6. Styrelsens uppgifter 
Det åligger styrelsen: 
1) att uppgöra årsberättelse, 
2) att ta initiativ till diskussioner i för skärgårdsungdomsverksamheten viktiga frågor, 
3) att genom informationsspridning och egna initiativ arbeta för ökat samarbete mellan 
föreningar och de enskilda medlemmarna, 
4) att genom information och egna initiativ arbeta för ökade möjligheter för 
skärgårdsungdomar till stimulerande fritids- och kulturaktiviteter. 
 
7. Medlemmarnas skyldigheter 
Det åligger medlemsföreningarna och enskilda medlemmar: 
1) att till SKUNK erlägga en eventuell årlig medlemsavgift, vars storlek fastställs på årsmöte, 
för föreningar och enskilda medlemmar skilt.  
Medlemsföreningar och medlemmar som ej inom stadgad tid erlägger sin årsavgift till 
SKUNK äger ej förrän avgiften till fullo erlagts rösträtt vid årsmöte eller extra möte.  
Medlemskap fortlöper tills medlem avsäger sig medlemskap eller ej aktiverar sitt 
medlemskap på två år. 



Medlem kan uteslutas då den ej betalt medlemsavgift. 
 
8. Räkenskaper 
SKUNKs räkenskaper avslutas per den 31 december. Räkenskaper, förvaltning och styrelsens 
årsberättelse granskas av två verksamhetsgranskare, som minst två veckor före årsmötet 
avger berättelse över granskningen. 
 
9. Möten 
SKUNK håller varje år innan mars månads utgång ett årsmöte, och sammanträder dessutom 
till extra möte om styrelsen finner det behövligt eller då minst 1/10 del av SKUNKs 
röstberättigade medlemmar eller tre (3) av SKUNKs röstberättigade medlemsföreningar 
skriftligen anhåller om det. 
Kallelse till årsmöte eller till extra möte skall göras två (2) veckor före mötet genom att 
skriftlig kallelse tillställs medlemsföreningarna och de enskilda medlemmarna per post, e-
post eller i Facebook eller på föreningens hemsidor eller i de kommunala informationsbladen. 
I kallelsen bör redogöras för vilka ärenden som skall upptas till behandling. 
Önskar någon medlemsförening eller enskild medlem ta upp ytterligare något ärende på det 
utlysta mötet skall ärendet, senast tio (10) dagar före mötet, anmälas till styrelsen, som senast 
sex (6) dagar före skall kungöra de ärenden som ytterligare upptagits på föredragningslistan. 
Vid årsmötet eller extra möte har medlemsförening och enskild medlem en röst. Beslut fattas 
genom öppen omröstning, om annat icke på mötet påyrkas. Alla frågor avgörs genom enkel 
majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val, då lotten avgör. 
Medlemsförening och enskild medlem kan representeras genom fullmakt. 
 
10. Valberedning 
Årsmötet utser en valberedning om minst två högst fyra personer som tar fram förslag till ny 
styrelse. 
 
11. SKUNKs årsmöte 
Vid SKUNK´s årsmöte behandlas följande ärenden: 
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 2. Val av två (2) protokolljusterare för mötet. 
 3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet. 
 4. Föredragning och godkännande av årsberättelsen. 
 5. Föredragning av ekonomisk berättelse och verksamhetsgranskarnasberättelse. 
 6. Beslut om fastställande av bokslut och ansvarsfrihet för styrelsen. 
 7. Val av medlemmar till styrelse och suppleanter. 
 8. Val av ordförande och vice ordförande för följande verksamhetsår. 
 9. Val av två (2) revisorer och två (2) suppleanter för dessa. 



10. Val av valberedning (minst 2 högst 4 personer, varav en sammankallande). 
11. Fastställande av medlemsföreningarnas och de enskilda medlemmarnas medlemsavgift. 
12. Diskussion kring av styrelsen framtaget förslag till verksamhetsplan och budget. 
13. Behandling av övriga av styrelsen framtagna ärenden. 
14. Behandling av frågor som från medlemsförening och medlemmar minst tio (10) dagar 
före mötet skriftligen anmälts till styrelsen. 
 
 12. Ändring av stadgar 
Frågor om ändring av dessa stadgar behandlas på SKUNKs årsmöte. Beslut om förändring av 
stadgarna skall för att gälla vara omfattat av minst tre fjärdedelar (3/4) av alla vid 
omröstningen avgivna röster. 
 
13. Upplösning 
Beslut om upplösning av förening bör fattas vid två (2) årsmöten eller extra möten, vilka skall 
hållas med minst en (1) och högst tre (3) månaders mellanrum. Beslut om upplösning skall 
för att gälla, vid båda mötena vara omfattat av minst tre fjärdedelar (3/4) av alla vid 
omröstning avgivna röster. 
Om SKUNK upplöses skall dess tillgångar användas för att främja ungdomsarbetet i Ålands 
skärgård. 
 
14. Övriga bestämmelser 
I övrigt tillämpas stadgandena i gällande föreningslag. 
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