
 

RÅDET FÖR GRÄNSKOMMUNER  I  NORR 
Föreningsstadgar 
 
   

 
                      1 § 
 Rådet för gränskommuner i norr 

Föreningens namn är Rådet för gränskommuner i norr rf, på finska 
Pohjoisten rajakuntien neuvosto ry och dess hemort är Enare kommun. 
Föreningens verksamhetsområde är de nordliga gränskommunerna och 
kommuner som väsentligen ligger inom deras verkningsområde i Finland, 
Sverige, Norge och Ryssland. I dessa stadgar används benämningen rådet för 
föreningen. Rådets inofficiella namn på norska är "Rådet for grensekommuner i 
nord" och dess inofficiella namn på ryska ”Совет Северных Приграничных 
Муниципалитетов”. I internationella sammanhang används den inofficiella 
benämningen "Council of Border Municipalities in the North” för föreningen. 
 
 
2 § 
Målsättningar 
Målet för rådet är att verka som samarbets- och intresseorganisation för 
kommunerna i gränsområdena samt utveckla och stärka de allmänna 
ekonomiska, kulturella och humanitära kontakterna mellan gränskommunerna 
genom att tillsammans utveckla ekonomiska och sociala basstrukturer för 
gränsområdena. Avsikten är att man tillsammans strävar efter att finna lösningar 
på problem i anknytning till ekonomi, trafik, energi, kommunal verksamhet, 
ekologi, humanitär verksamhet och övriga utmaningar som förekommer i 
gränsområdena. 
 
För att uppnå sina målsättningar skall rådet bygga upp olika samarbetsnätverk, 
vara initiativtagare samt administrera gemensamma projekt. 
Rådet verkar i samarbete med övriga aktörer i området som 
sakkunnigorganisation för främjande av gränskommunernas intressen. Rådet tar 
initiativ till och ger utlåtanden om och verkar också på andra motsvarande sätt 
för att uppnå sitt ändamål. Rådet arrangerar möten, seminarier och övrig 
kunskapsförmedling. Rådet kan äga lösa och fasta tillgångar som är nödvändiga 
för rådets verksamhet.  

 
                   3 §  
                     Språk 

Rådets språk är svenska. Vid rådets möten kan även finska, norska, ryska, 
engelska och samiska användas. 
 
4 § 
Medlemmar, det vill säga medlemskommunerna 
Rådet för gränskommuner i norr godkänner nya medlemmar till föreningen vid 
föreningens ordinarie möte, som i dessa stadgar kallas generalförsamling. 
Beslutet ska vara enhälligt. En gränskommun eller en kommun som väsentligen 



 

ligger inom de nordliga gränskommunernas influensområde kan ansluta sig till 
föreningen.  
 
 5 § 
Rådets organ 
Föreningsmötet som kallas generalförsamlingen har den högsta beslutanderätten.  
Styrelsen är det verkställande organet. Styrelsen kan fatta beslut om försäljning, 
byte eller inteckning av rådets tillgångar. 
Styrelsen kan enligt behov grunda arbetsgrupper för skötsel av konkreta 
uppgifter. 

                     En granskningsnämnd är rådets övervakande organ.  
 Styrelsen är beslutför då minst hälften av organets medlemmar och ordförande 
eller vice ordförande är närvarande. 

 
                      6 § 

Ekonomi 
Rådet anvisar finansiella resurser för att uppnå målsättningarna och sköta rådets 
uppgifter. För anvisning av resurserna upprättar styrelsen ett förslag till budget 
för behandling och godkännande vid generalförsamlingen. 
Rådets generalförsamling fattar beslut om medlemsavgiftens storlek. 

 
7 §  
Uteslutning av medlemskommuner  
Om medlemskommunen inte följer föreningens stadgar kan rådet på styrelsens 
förslag utesluta medlemskommunen. För beslut om uteslutning krävs en 
majoritet på 2/3 av de vid generalförsamlingen avgivna rösterna. 

                    
                      8 § 

Utträde ur rådet 
Varje medlemskommun har rätt att utträda ur rådet. Den kommun som utträder 
ska sända ett skriftlig meddelande härom till styrelsen eller dess ordförande. 
Medlemmen kan även anmäla sitt utträde vid generalförsamlingen. Utträdet 
träder i kraft från och med början av det verksamhetsår som följer på anmälan. 

 
  9 § 

Rådets generalförsamling 
Generalförsamlingen utövar rådets beslutanderätt. Varje medlemskommun 
utnämner två representanter, av vilka den ena har rösträtt, till 
generalförsamlingen. För beslut i generalförsamlingen krävs 2/3 majoritet av de 
givna rösterna. 
 
Generalförsamlingen hålls en gång i året i januari - maj. Styrelsen fattar beslut 
om mötesplatsen och den hålls turvis i medlemskommunerna. 
 
Möteskallelsen ska sändas skriftligen till medlemmarna senast 21 dagar före 
mötet. Möteskallelsen ska innehålla en föredragningslista för mötet. Listan 
innehåller föredragningslistan och styrelsens resolutionsförslag. Mötet kan vid 
behov ta brådskande ärenden utanför föredragningslistan till behandling med 
beaktande av bestämmelserna i 24 § i föreningslagen. 



 

 
Rådets extraordinarie möte hålls då generalförsamlingen så beslutar eller då 
styrelsen anser det vara befogat eller då minst en tiondel 1/10 av de 
röstberättigade medlemmarna så skriftligen kräver av styrelsen för ett ärende 
som särskilt har tillkännagetts.  

                      
 Generalförsamlingen behandlar följande frågor: 

 
1.Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två 
rösträknare för mötet                                    

                      2.Godkännande av bokslutet för föregående räkenskapsår  
                      3.Behandling av granskningsnämndens verksamhetsberättelse  

4.Fastställande av räkenskapsårets bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för 
styrelsen och övriga ansvarspersoner.  
5.Val av granskningsnämnd för följande räkenskapsår. Val av 1-2 revisorer och 
1-2 revisorssuppleanter. 
6.Godkännande av verksamhetsplanen och budgeten för följande räkenskapsår. 
7.Behandling av initiativ som har inlämnats till mötet.  
8.Val av ordförande och två vice ordförande för styrelsen samt 
styrelsemedlemmar 
9. Behandling av övriga ärenden på föredragningslistan och brådskande ärenden 
 

                       10 § 
Styrelse 
Styrelsens mandatperiod är det år som infaller mellan två generalförsamlingar. 
Styrelsen består av en ordförande och två vice ordförande samt fyra (4) ordinarie 
medlemmar och sju (7) personliga suppleanter, vilka samtliga väljs av 
generalförsamlingen. Styrelsemedlemmarna väljs så att styrelsen har två 
medlemmar från Finland, Norge och Ryssland samt en medlem från Sverige.  
 
Ordförande eller vice ordförande, då ordförande är förhindrad, sammankallar 
styrelsen. Styrelsen sammanträder med tre månaders mellanrum och möten kan 
hållas enligt behov. 
 
Styrelsemedlemmarna ska få meddelande om mötet senast 21 dagar före mötet.  

 
 
Styrelsens uppgifter: 
1. Upprätta ett förslag till verksamhetsplan och budgetförslag för 

generalförsamlingen.  
2. Lämna ett förslag till generalförsamlingen om den årliga fördelningen av 

kostnaderna mellan medlemskommunerna 
3. Upprätta bokslut för räkenskapsåret 
4. Tillsätta tillfälliga arbetsgrupper och definiera resultatmål och budget för 

dem samt fatta beslut om ersättningar och arvoden som ska betalas till 
medlemmar i arbetsgrupperna. 

5. Ge kommuner och övriga samarbetspartner förslag till grundande av 
arbetsgrupper för projekt och fördelning av kostnaderna för dessa 
arbetsgrupper. 



 

6. Följa med arbetet i arbetsgrupperna och framlägga förslag till åtgärder för 
medlemskommunerna eller generalförsamlingen utgående från resultaten av 
arbetsgruppsarbetet.  

 
 
11 § 

 Granskning av verksamhet och ekonomi 
Granskningsnämnden följer med användningen av rådets tillgångar. 
Representanter för minst två länder sitter i nämnden. Nämndens uppgifter är 
granskning av dokument i anknytning till verksamheten och ekonomin, 
övervakning av resursanvändningen, granskning av räkenskapsårets bokslut och 
presentation av revisionsberättelsen vid generalförsamlingen. Vid 
generalförsamlingen väljs för varje räkenskapsperiod 1-2 revisorer och 1-2 
revisorssuppleanter. Rådets räkenskapsperiod är ett kalenderår. 

  
 12 § 
Teckningsrätt  

                     Rådets namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande var för sig. 
 
13 § 
Ändring av rådets stadgar 
Varje medlemskommun har rätt att lämna initiativ till ändringar i stadgarna. En 
stadgeändring ska omnämnas i möteskallelsen. Beslutet om ändring av stadgarna 
fattas av generalförsamlingen med minst två tredjedels (2/3) majoritet av de 
givna rösterna. Då föreningen upplöses används dess tillgångar för främjande av 
föreningens ändamål enligt vad det möte som fattar beslut om upplösningen har 
förordat. 
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