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REGLER 1 (6) 
 

Teknikens Akademiker rf 
Reglerna har godkänts vid fullmäktiges möte 25.3.2022. 

 
Vänligen observera att detta är en översättning av det ursprungliga regeldokumentet på finska. Om det finns 
avvikelser mellan översättningen och originalhandlingen anses det ursprungliga regeldokumentet vara giltigt. 
 
 

GÄLLANDE REGLER 
 

Namn, hemort och verksamhetsområde 
 

1 §  Föreningens namn är Teknikens Akademiker rf, på finska Tekniikan Akateemiset ry. Dess hemort är 
Helsingfors och dess verksamhetsområde hela landet. Föreningen är både finsk- och svenskspråkig. 
Protokollspråket är finska. 

 
Syfte och verksamhet 

 

2 § Föreningens syfte är att vara en föreningslänk mellan diplomingenjörer, arkitekter och andra medlemmar 
och stöda deras gemensamma strävanden, bevaka medlemmarnas allmänna intressen, främja tekniska 
vetenskaper, teknik och de allmänna förutsättningarna för utvecklandet av industrin, främja expertisen 
inom branschen samt främja de allmänna förutsättningarna för landets näringsliv, till det bästa för 
människan och hennes livsmiljö. 

 
För att fullfölja sitt syfte är föreningen medlem i Teknikens Akademikerförbund TEK rf, som i dessa regler 
kallas Förbundet, och verkar tillsammans med Förbundet som riksomfattande intresseorganisation för 
sina medlemmar. 

 
I samarbete med Förbundet gör föreningen följande: 
1) Utövar bildnings-, utbildnings-, forsknings- och publiceringsverksamhet i enlighet med sitt syfte; 
2) Stöder tekniska vetenskaper; 
3) Lägger fram initiativ och förslag till myndigheter och samfund; 
4) Främjar organisering mellan personer inom sitt verksamhetsområde; 
5) Hjälper, handleder och understöder medlemmarna i ändamålsenlig föreningsverksamhet; 
6) Strävar efter att samarbeta med andra inhemska och utländska organisationer som 

har liknande syften som Förbundet, samt 
7) Vidtar andra åtgärder som främjar medlemmarnas intressen i fråga om anställning, 
samhällsfrågor, laglig rätt och bildning. 
Föreningens syfte är inte att med sin verksamhet ge de delaktiga någon ekonomisk vinst eller omedelbar 
inkomst. 

 
Medlemmarna 

 

3 § Föreningens medlemmar är årsmedlemmar, studerandemedlemmar, hedersmedlemmar eller 
samfundsmedlemmar. 

 
Som årsmedlem, som har rätt att delta i föreningens verksamhet och röstningar, kan godkännas en 
person som i Finland avlagt en högskoleingenjörs-, högskolearkitekt- eller teknologie kandidatexamen. 
Även personer som avlagt en examen på motsvarande nivå utomlands eller som har en examen eller 
kompetens som motsvarar dessa och som arbetar inom det tekniska området kan godkännas som 
årsmedlemmar. Årsmedlemmarna förutsätts följa föreningens regler och de avtal som binder 
föreningen. 

 
Som studerandemedlem, som har rätt att delta i föreningens verksamhet men inte i röstningar, kan 
godkännas en person som studerar för att ta en examen som berättigar till årsmedlemskap. 
Studerandemedlemmarna förutsätts följa föreningens regler och de avtal som binder föreningen.  
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Studerandemedlemmar som avlägger sin examen blir årsmedlemmar utan separat ansökan. 
 
Personer som på grund av sin verksamhet inom teknikbranschen eller industrin eller på grund av andra 
utmärkta förtjänster är värda denna hedersbetygelse kan av fullmäktige, på styrelsens förslag, kallas till 
hedersmedlem, som har rätt att delta i föreningens verksamhet och röstningar. Minst nio tiondelar (9/10) av de 
avgivna rösterna ska understöda kallandet. 

 
Som samfundsmedlem, vars representant har rätt att delta i föreningens verksamhet och röstningar, kan 
godkännas en registrerad förening eller annat samfund eller annan organisation med rättsförmåga som 
verkar inom branschen. Nämnda representant ska vara medlem i föreningen. Styrelsen bestämmer 
noggrannare regler för samfundsmedlemmar. 

 
4 § En medlem kan utträda ur föreningen genom att meddela detta skriftligen till styrelsen eller dess 

ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla det för anteckning i protokollet. Medlemskapet 
upphör omedelbart efter att anmälan om utträde antecknats, men plikten att betala medlemsavgift 
upphör först i slutet av året. 

 
En medlem som genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna kan på 
styrelsens förslag uteslutas ur föreningen av fullmäktige. Minst nio tiondelar (9/10) av de avgivna 
rösterna ska understöda uteslutandet. Medlemskapet upphör utan uppsägningstid efter 
uteslutningsbeslutet. 

 
Styrelsen kan utesluta en medlem som inte uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i dessa regler, 
samt en person som varit studerandemedlem i sju (7) år och som inte kan påvisa att hen aktivt fortsätter 
sina studier. 

 
Föreningen betraktar en medlem som utträdd ur föreningen om medlemmen inte betalar sin 
medlemsavgift före kalenderårets slut. En medlem som inte fullföljt sin plikt att betala medlemsavgift 
kan på grunder som styrelsen fastslagit förlora sina medlemsförmåner redan innan utträdet träder i 
kraft. 

 
5 § Föreningens årsmedlemmar och samfundsmedlemmar måste betala en årlig medlemsavgift, vars 

storlek fullmäktige bestämmer. För en tydligt avgränsad grupp årsmedlemmar, med en begränsad 
rätt till tjänster och medlemsförmåner, kan fullmäktige besluta om en medlemsavgift av avvikande 
storlek. Hedersmedlemmar och studerandemedlemmar är befriade från medlemsavgift. 

 
Om särskilda skäl föreligger, exempelvis pensionering, arbetslöshet, långvarig sjukdom, bestående 
vistelse utanför Norden, nylig övergång till årsmedlem eller motsvarande, kan en medlem på grunder 
fastslagna av styrelsen helt eller delvis befrias från medlemsavgift för en viss tid. 

 
Föreningsmötet 

 

6 § Föreningsmötet hålls när fullmäktige beslutat att det ska sammankallas i ärenden som gäller 
underställande av sådana beslut som nämns i § 15 och 16 i dessa regler. 

 
Möteskallelsen skickas ut minst två (2) veckor före mötet genom att den publiceras i de 
tidskrifter styrelsen bestämt eller, om dessa inte kan användas, genom att kallelsen skickas till 
medlemmarna per brev. I möteskallelsen måste alla ärenden som ska behandlas anges. 

 
Vid föreningsmötet beslutas om upplösande av föreningen, ifall detta ärende har getts till 
föreningsmötet för beslut enligt § 16 i dessa regler. 
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Fullmäktige 
 

7 § Fullmäktige beslutar om alla ärenden som enligt föreningslagen hör till föreningens beslutande organ, 
utom de ärenden som enligt § 6 i dessa regler hör till föreningsmötet. 

 
Till fullmäktige hör minst femtio (50) och högst åttio (80) ledamöter enligt vad som bestämts i den 
omröstnings- och valordning som fullmäktige godkänt. För att vid behov kunna komplettera fullmäktige 
utses i samband med fullmäktigevalet även suppleanter, minst en (1) gång och högst två (2) gånger så 
många som fullmäktigeledamöterna är, enligt vad som bestämts i omröstnings- och valordningen. 

 
Föreningens årsmedlemmar är röstberättigade i valområden enligt sin hemort. Valområdenas antal 
och gränser bestäms i omröstnings- och valordningen. Den röstberättigade är valbar i ett valområde 
hen själv väljer. Antalet fullmäktigeledamöter som väljs från valområdena bestäms på så sätt att det 
från varje valområde väljs en (1) ledamot och sedan ytterligare ett antal ledamöter beroende på 
antalet årsmedlemmar i området, enligt vad som beskrivs noggrannare i omröstnings- och 
valordningen. 

 
Fullmäktigevalet förrättas som proportionellt val enligt omröstnings- och valordningen, i en 
medlemsröstning som genomförs elektroniskt, per post eller som en kombination av dessa. 
Fullmäktigeledamöternas mandattid är tre (3) år från början av augusti efter medlemsröstningen. 

 
Det proportionella valet förrättas med kandidatlistor på så sätt att varje röst avges åt en kandidat på 
en lista och den kandidat som får flest röster på en lista får som jämförelsetal det totala antalet röster 
som avgetts till den listan, den som kommer på andra plats får hälften av röstantalet, den som 
kommer tredje får en tredjedel och så vidare. Samma princip används för att bestämma kandidaternas 
slutliga jämförelsetal enligt eventuella valringar. Vilka som väljs bestäms på basis av kandidaternas 
slutliga jämförelsetal. 

 
Noggrannare bestämmelser om valområden, valringar och annat som har att göra med valet finns i 
omröstnings- och valordningen. 

Utöver de ledamöter som väljs i valet utses sju (7) fullvärdiga studeranderepresentanter till fullmäktige 
och åt dem högst sju (7) suppleanter. Föreningens lokalföreningar i studentkårer och motsvarande 
föreningar väljer studeranderepresentanterna och deras suppleanter med medlemsröstning, om möjligt 
bland studerandemedlemmar i studentkårerna, för ett kalenderår åt gången. 
Studeranderepresentanternas suppleanter har yttrande- och närvarorätt vid fullmäktiges möten. 

 
Fullmäktigeledamöterna bör vara årsmedlemmar i föreningen. Om detta villkor inte uppfylls på grund av 
utträde eller uteslutning eller om en fullmäktigeledamot dör under sin mandattid eller av annan orsak är 
permanent oförmögen att delta i fullmäktigearbetet, tar en suppleant från samma valområde och som 
uppfyller villkoret hens plats för resten av mandatperioden, enligt den ordning som bestäms i 
omröstnings- och valordningen. Även i det fallet att en fullmäktigeledamot meddelar att hen tillfälligt är 
förhindrad att sköta sin uppgift ska en suppleant ta hens plats under den tiden, enligt samma ordning. 
Ledamöterna måste meddela föreningen om tillfälliga förhinder minst två veckor före ett möte. 
Fullmäktiges ändrade sammansättning antecknas i början av fullmäktiges följande möte. 

 
Om en studeranderepresentant är permanent förhindrad att sköta sin uppgift tar en suppleant över 
uppgiften. Om en studeranderepresentant meddelar att hen är tillfälligt förhindrad att sköta sin uppgift 
tar en suppleant över uppgiften under tiden. Representanterna måste meddela föreningen om 
förhinder minst två veckor före ett möte. 
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8 § Fullmäktigemöten hålls så ofta styrelsen anser att det behövs, dock minst två (2) gånger om året, 
vårmötet senast i april och höstmötet i oktober-november. Dessutom sammanträder fullmäktige till 
konstituerande möte i augusti-september under valåret. Om styrelsen så beslutar kan man också delta i 
fullmäktigemötet via teleförbindelse eller annat tekniskt hjälpmedel. 

 
Styrelsen måste sammankalla fullmäktige ifall en femtedel (1/5) av fullmäktige eller en femtiondel (1/50) 
av föreningens årsmedlemmar skriftligen kräver det för att behandla ett visst ärende. Då måste 
fullmäktigemötet hållas inom två (2) månader efter att kravet framställts. 

 
Fullmäktige sammankallas genom att ledamöterna minst två (2) veckor före mötet får en personlig 
kallelse per brev eller elektroniskt, på ett sätt som fullmäktige godkänt. I möteskallelsen måste alla 
ärenden som ska behandlas vid mötet anges. 

 
De styrelseledamöter som inte är fullmäktigeledamöter samt föreningens verksamhetsledare och 
ansvariga funktionärer har närvaro- och yttranderätt vid fullmäktigemötena. 

 
Föreningens medlemmar ska i görligaste mån ges en möjlighet att följa med 
fullmäktigemötena. 

 
Vid fullmäktigemötena förs ordet av fullmäktigeordföranden, eller vice ordföranden om 
ordföranden är förhindrad. Fullmäktige väljer dem bland sig. 

 
Vid fullmäktiges vårmöte behandlas åtminstone följande ärenden: 
1. bokslutet, styrelsens verksamhetsberättelse och revisorsberättelsen presenteras 
2. man beslutar om godkännandet av styrelsens verksamhetsberättelse 
3. man beslutar om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet 

för styrelseledamöterna och andra redovisningsskyldiga. 
 

Vid fullmäktiges höstmöte behandlas åtminstone följande ärenden: 
1. man godkänner verksamhetsplanen och budgeten för nästa kalenderår och bestämmer 

medlemsavgifterna för nästa kalenderår för alla medlemsgrupper som är skyldiga att betala 
medlemsavgift 

2. revisorer väljs för nästa kalenderår enligt § 12. 
 

Vid fullmäktiges konstituerande möte behandlas följande ärenden: 
1. en ordförande och vice ordförande väljs för fullmäktige för den aktuella mandatperioden 
2. en valkommitté tillsätts för att förbereda personval under fullmäktiges mandatperiod 
3. antalet styrelseledamöter fastställs 
4. man väljer styrelsens ordförande, övriga ordinarie styrelseledamöter och bland dem styrelsens första 

och andra vice ordförande samt personliga suppleanter för alla. 
 

Vid fullmäktigemötena följs en dagordning som godkänts av fullmäktige. 
 

De val som behövs förrättas i form av slutna omröstningar vid fullmäktigemöten. Om kandidaterna är 
lika många som antalet som ska väljas hålls inget val utan kandidaterna konstateras valda direkt. 

 
Vid val följs dessa regler och en valstadga som godkänts av fullmäktige. 

 
Föreningens styrelse 

 

9 § Till föreningens styrelse hör ordföranden och minst åtta (8) och högst tio (10) 
andra ordinarie ledamöter. Åt varje styrelseledamot väljs en personlig suppleant. En 
(1) styrelseledamot, liksom dennas personliga suppleant, bör vara en studeranderepresentant som 
fullmäktige väljer vid sitt höstmöte för ett kalenderår åt gången, om möjligt bland dem som vid tiden 
för godkännandet av reglerna verkar i lokalföreningar i studentkårer eller motsvarande föreningar och 
som av lokalföreningar nominerats till studerandekandidater. 



Teknikens Akademiker rf REGLER 2022 6 (6)  

 
 

Verksamhetsledaren har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. 
 

Styrelseordföranden, de andra ordinarie ledamöterna och suppleanterna väljs av fullmäktige vid valårets 
konstituerande möte för en mandatperiod på tre (3) år, som börjar vid väljandet och slutar vid följande 
fullmäktiges konstituerande möte. Styrelsens ordförande väljs separat från de andra valförrättningarna. 
Om det finns fler än en kandidat förrättas valet i form av sluten omröstning och den kandidat som får 
över hälften av de avgivna rösterna blir vald. Om rösterna faller jämnt avgör en lott. 

 
Styrelseledamöterna bör representera föreningens medlemskår på ett rättvist sätt. Om en 
femtedel (1/5) av fullmäktiges närvarande ledamöter kräver det, förrättas valet av 
styrelseledamöterna enligt ett gruppvis proportionellt valsätt. Förrättandet av valet bestäms 
noggrannare i valstadgan som godkänns av fullmäktige. 

 
Styrelseledamöterna och suppleanterna ska vara medlemmar i föreningen. Om detta villkor inte uppfylls 
på grund av utträde eller uteslutning eller om en styrelseledamot eller suppleant dör under sin mandattid 
eller av annan orsak är permanent oförmögen att delta i styrelsearbetet, väljer fullmäktige någon som tar 
hens plats för resten av mandatperioden. 

 
Om styrelseordföranden är förhindrad sköts hens uppgifter av de vice ordförande som fullmäktige valt, 
i den ordning deras ordningstal anger. 

 
Styrelsen är beslutför när styrelsens ordförande eller en av vice ordförandena och sammanlagt över 
hälften av styrelsen är närvarande. När en styrelseledamot är förhindrad sköts hens uppgift av den 
personliga suppleanten. Vid röstning har varje styrelseledamot en röst och beslutet fattas enligt det 
som majoriteten röstar för. Om rösterna faller jämnt vinner det förslag som ordföranden röstat på. I val 
och vid sluten omröstning avgör dock lotten. 

 
Styrelseordföranden för ordet vid styrelsens möten och ser till att man i föreningens 
verksamhet följer föreningslagen och dessa regler. 

 
10 § Styrelsens uppgift är att sammankalla till föreningsmöten och fullmäktigemöten, 

föra ett medlemsregister och sköta föreningens ärenden, om dessa inte enligt dessa regler eller lagen 
hör till föreningsmötet eller fullmäktige. 

 
Styrelsen kan besluta om försäljning, byte och inteckning av föreningens egendom. 

 
Styrelsen kan till sin hjälp tillsätta utskott för verksamhetens huvudområden, högst för sin egen 
mandatperiod. 
Styrelsen bestämmer utskottens uppgifter, sammansättning och befogenheter. 

 
Verksamhetsledaren 

 

11 § Verksamhetsledaren leder den praktiska verksamheten i föreningen. Verksamhetsledaren är chef för 
föreningens personal och har i uppgift att leda föreningens verksamhet på det omedelbara planet och 
att ansvara för ekonomin i enlighet med styrelsens beslut. Verksamhetsledaren väljs av styrelsen. 

 
Funktionärer och ekonomi 

 

11 § a 
Noggrannare bestämmelser om funktionärernas anställning finns i anställningsreglerna 
som styrelsen godkänt. 
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12 § Föreningens bokslut görs per kalenderår och ges till revisorerna för granskning senast den 10 mars, 
dock senast en månad före fullmäktiges vårmöte. Revisorerna ska återlämna bokslutet till styrelsen 
tillsammans med sin revisorsberättelse inom två (2) veckor. 

 
Fullmäktige väljer vid sitt höstmöte en (1) revisor som ska granska bokföringen, bokslutet och 
administrationen för nästa redovisningsperiod samt en suppleant. Revisorn och suppleanten ska vara 
revisorer godkända av Centralhandelskammaren. Till revisor kan också väljas ett revisorssamfund som 
är godkänt av Centralhandelskammaren. Då behövs ingen suppleant. 

 
Namnteckningsrätt 

 

13 § Namnteckningsrätt i föreningen har styrelsens ordförande och vice ordförande, två tillsammans eller 
en av dem tillsammans med en funktionär som styrelsen utsett. Därtill har föreningens 
verksamhetsledare namnteckningsrätt ensam. 

 
Styrelsen kan också i enskilda fall ge namnteckningsrätt åt två (2) funktionärer i föreningen 
tillsammans, enligt lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 

 
Klubbar 

 

14 § Föreningsmedlemmar som verkar inom en viss bransch eller ett visst område kan sinsemellan bilda 
oregistrerade klubbar för att följa med och främja sin bransch och teknikens utveckling i allmänhet, i 
den anda som beskrivs i § 2 i föreningsreglerna, förutsatt att styrelsen godkänner bildandet av klubben. 
Klubbarna ska fastställa regler för sig, som styrelsen godkänner. 

 
I klubbarnas regler ska framkomma klubbens namn och syfte samt de krav som ställs för att bli 
medlem i klubben. 

 
Klubben kan ge utlåtanden inom sitt fackområde. Då undertecknas utlåtandet av klubbens 
ordförande eller vice ordförande, någondera, tillsammans med sekreteraren. 

 
Klubben är skyldig att på förhand meddela föreningens styrelse om sina utlåtanden. 

 
Ändring av reglerna 

 

15 § Styrelsen föreslår ändringar av reglerna till fullmäktige. Om minst tre fjärdedelar (3/4) av 
fullmäktigemötets deltagare stöder en ändring av reglerna godkänns ändringen, förutom om den 
gäller § 15 eller 16 i reglerna. 
Om minst tre fjärdedelar (3/4) av deltagarna vid fullmäktigemötet stöder en ändring av en av dessa 
paragrafer gör fullmäktige ett förslag till föreningsmötet om ändringen. Fullmäktiges förslag godkänns 
om det understöds av minst tre fjärdedelar (3/4) av dem som deltar i röstningen vid två föreningsmöten 
som hålls med minst en månads mellanrum. 

 
Upplösning av föreningen 

 

16 § Beslut om upplösning av föreningen måste tas enligt samma ordning som anges i § 15 om ändring av § 
15 och 16. 

 
När föreningens verksamhet upphör ska dess tillgångar användas till nytta för finländsk teknik, tekniska 
vetenskaper eller teknisk litteratur. 

 
 

Reglerna har godkänts vid fullmäktiges möte 25.3.2022. 
Reglerna har förts in i föreningsregistret den 11.8.2022. 
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