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1 § Föreningens namn och hemort 
Föreningens namn är LiveFIN rf. Dess hemort är Helsingfors och LiveFIN har 
verksamhet i hela Finland. 
 
 
2 § Föreningens mening 
Meningen med föreningen är att fungera som målsman inom livemusik branschens 
alla företag och stiftelser samt att främja deras ställning både nationellt och 
internationellt.  
 
Föreningen övervakar livemusik arrangörernas yrkesinriktade förmåner samt främjar 
samarbete mellan medlemmar. Föreningen ser även till att förbättra branschens 
verksamhetsförutsättningar.  
 
Föreningens officiella språk är finska.  
 
 
3 § Föreningens verksamhet 
Meningen med den förverkligande föreningen är att: 

- Anordna kultur-, diskussions-, utbildnings- och fritids tillfällen 
- Anordna evenemang-, seminarier-, presentations- samt föreläsningstillfällen  
- Utöva forsknings- och publikationsverksamheter 
- Ta initiativ och göra uttalanden inför olika myndigheter 
- Samarbete med andra föreningar inom branschen 
- Leda och ge råd åt dess medlemmar då det kommer till frågor inom 

branschverksmahet genom att anordna möten, rådgivnings möjligheter samt 
utbildningar. 

- Befordra lagstiftningen och branschens utveckling tillsammans med andra 
organisationer inom branschen. Vid behov ska föreningen även ge rättslig 
rådgivning.  

- Idka nationellt och internationellt samarbete 
- Anordna utbildningsresor inom Finland och utomlands 
- Kan rekrytera personal 

 
 
För att stödja verksamheten kan föreningen: 

- Äga och kontrollera egendom som är menat för föreningens verksamhet. 
- Med lämpligt lov idka kiosk-, café- och närings affärsverksamhet samt 

anordna försäljningar och t.ex. auktioner som drivs för föreningens bästa 
intresse.  

- Arrangera avgiftsbelagda evenemang, seminarier och andra motsvarande 
tillfällen. 



- Med lämpligt lov anordna försäljningar, lotterier samt penninginsamlingar 
- Ta emot bidrag, stipendier och testamenter 
- Grunda stiftelser 
- Kan idka förlagsverksamhet som har att göra med branschen 
- Dela ut heders benämningar, -pris, -böcker åt medlemmarna men dock ej 

ekonomiska fördelar av signifikant värde 
Föreningens mening är inte att sträva efter en direkt ekonomisk vinst för dem som är 
med i verksamheten. Verksamhetens grundtanke får inte heller förbli ekonomisk. 
 
 
 
 
 
 
 
4 § Föreningens medlemmar  
Föreningen kan ha egentliga medlemmar, stödmedlemmar och hedersmedlemmar. 
 
 
 
 
 
Egentliga medlemmar 
Föreningens egentliga medlemmar är föreningar och stiftelser med rättskapacitet 
som representerar livemusik branschen. Dessa föreningar och stiftelser bör vara 
godkända av styrelsen. Föreningarna och stiftelserna ska godkänna föreningens 
verksamhet och de bör följa föreningens regler och beslut. 
 
 
 
För att förbli en egentlig medlem bör en skriftlig medlemskaps ansökan lämnas in till 
föreningens styrelse. Årligen samlar föreningen in information av dess medlemmar 
för att främja utvecklingen av branschen. En medlem i föreningen är skyldig att 
förmedla information enligt föreningens formulär.  
 
 
En medlem kan avgå vid skiftet av ett kalenderår såvida ett skriftligt meddelande har 
nått föreningens styrelse eller dess ordförande eller om det meddelats i 
mötesprotokollet på föreningens möte senast före föregående novembers slut. I 
andra fall bör man avgå om ett år från att det skriftliga skiljebrevet gjorts.  
 
Styrelsen kan avskeda en medlem som 

1) har valt att inte göra de skyldigheter som de har förbundit sig till i samband 
med att bli medlem i föreningen. 

2) har med sitt förfarande påverkat föreningen negativt. 
3) inte längre uppfyller de kraven som lagen eller föreningens regler kräver. 

 
 



 
 
 
 
Stödmedlem 
Som stödmedlem kan accepteras en rättskapabel förening, stiftelse eller privat 
person. Föreningen bestämmer om medlemskapet. Under föreningens möten har en 
stödmedlem rätt till att yttra sig, men den har inte röstberättigade. Stödmedlemmar 
betalar en medlemsavgift som bestäms under höstmötet. 
 
Hedersmedlem 
Föreningen kan under mötet kalla in en fasett eller privatperson som på en 
anmärkningsvärt sätt har stödjat föreningens verksamhet eller som föreningen på 
andra basis vill visa sin respekt. En hedersmedlem har rätt till att yttra sig unde mötet 
men har inte röstberättigade. Hedersmedlemmar behöver inte betala 
medlemsavgifter.  
 
 
 
 
5 § Medlemsavgift 
Medlemsavgiften som kräver betalning av varje medlem bestäms vid höstmötet.  
 
 
6 § Föreningens möten 
Föreningen håller årligen två möten. Föreningens vårmöte hålls mellan januari-maj 
och höstmötet hålls under september-december på den dag som föreningen kommer 
överens om. I föreningens möte kan man delta (ifall föreningen och styrelsen 
bestämt så) via post eller andra kommunikationskanaler under själva mötet eller före 
mötet.  
 
 
 
Varje egentliga medlem har i befogandet en rösträtt. Över hälften av de givna 
rösterna berättigar ett beslut på föreningens möten, om inte andra regler tagits i 
bruk.Om det behövs en omröstning , är det ordförandets röst som räknas, då det 
handlar om val är det lottning som gäller. Det hålls ett extra fullmäktigemöte om det 
bestäms så på föreningens möte eller styrelsen ser det som nyttigt, eller om en 
tiondel del av de röstberättigade medlemmarna väljer så.  
 
 
 
7  § Kallelse till föreningens möten 
En kallelse till föreningens möten bör levereras minst tio (10) dagar förrän ett möte. 
Kallelsen bör vara skriftlig, antingen via post eller e post.  
 
 
 



8 § Möten 
I föreningens vårmöte behandlas dessa saker: 

1. Öppnande av mötet 
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två 

rösträknare.  
3. Godkännande av mötets laglighet och beslutsförenhet 
4. Godkännande av föredragningslistan för mötet 
5. Bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande presenteras 
6. Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för 

styrelsen och andra ansvarsskyldiga 
7. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden 

 
 
I föreningens höstmöte behandlas dessa saker: 

1. Öppnandet av mötet 
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två 

rösträknare.  
3. Godkännande av mötets laglighet och beslutsförenhet 
4. Godkännande av föredragningslistan för mötet 
5. Bekräftning av en agenda, inkomst och utgifts uppskattning samt 

medlemsavgiften för nästa kalenderår 
6. Val av styrelsens ordförande samt andra medlemmar 
7. Val av en eller två revisorer samt en extra revisor eller sen en eller två 

revisorer och en vice revisor.  
8.  Övriga i möteskallelsen angivna ärenden 

 
 
 
Om en föreningsmedlem vill ta upp ett ärende på vår- eller höstmötet ska hen 
meddela detta skriftligt till styrelsen i såpass god tid att ärendet kan inkluderas i 
mötesprotokollet. 
 
 
 
 
 
 
9 § Föreningen 
Styrelsen sköter föreningens saker och i styrelsen sitter ordföranden samt 4-8 
styrelsemedlemmar som blivit valda för 2 års tid på höstmötet.  
Styrelsemedlemmarna bör vara medlemmar av föreningen. Styrelsen väljer inom sig 
en vice ordförande. Styrelsen nämner också andra behövliga tjänstemän. 
Styrelsen nämner och vid behov av nämner verksamhetsledaren. 
Styrelsen kallas till möte av ordförandes anrop (om ordförande har förhinder är det 
vice ordföranden som gör detta). Möten kallas om det finns behov för det eller om 
hälften av styrelsemedlemmarna kräver det eller är på plats. 
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av medlemmarna och ordförande eller 
vice ordförande medräknat är på plats.  



 
Beslut görs med majoritetsröst med undantag från paragraf 12. 
Vid omröstning är det ordförandens röst som räknas, i val lottar man.  
Styrelsens mötet leds av ordförande eller vice ordförande. Styrelsen utsätter i sitt 
förfogande utskott och avdelningar som de ser vara nödvändiga.  
 
 
 
Till styrelsens uppgifter hör 

1) att leda och övervaka föreningens verksamhet 
2) sköta om föreningens ekonomi 
3) utsätta arbetsutskott och möjliga arbetsgrupper och sakkunniga 
4) hålla reda på styrelsernas inkallelser till möte och styrelsens beslutfattande 
5) lösa medlemsfrågor 
6) att välja föreningens verksamhetsledare 

 
 
 
 
 
10 § Verksamhet- och finansår 
Föreningens verksamhets- och finansår är ett kalenderår. Styrelsen bör lämna in en 
redovisning minst en månad före vårmötet till verksamhetsledaren som i sin tur bör 
lämna den tillbaka till styrelsen minst två veckor före mötet.  
 
 
 
 
11 § Om att skriva föreningens namn  
Föreningens namn skrivs av ordföranden eller vice ordförande tillsammans eller 
sedan med någon av styrelsemedlemmarna eller sedan två styrelsemedlemmar 
tillsammans, eller en person som har en personlig rätt gett av styrelsen att göra det.  
 
 
 
 
 
 
12 § Förändringar av regler och upplösning av föreningen 
Till dessa regler kan göras ändringar på föreningsmöte om ¾ av rösterna står för 
det. Föreningen upplöses om det har gjorts beslut om det i minst två föreningsmöten 
med minst en månads mellanrum och med minst ¾ röster som står för upplösning av 
föreningen. I möteskallelsen ska det nämnas om förändringar av regler eller 
upplösning av föreningen. Vid upplösning av föreningen används föreningens 
resurser för att främja föreningens målsättningar. Om föreningen blir avstängd 
används resurserna på samma vis.  
 
 



 
 
13 § Övergångshandlingar  
Då regeländringarna trätt i kraft år 2018 ska de nya medlemmarna av föreningen 
väljas i nästa höstmöte. Redovisningsperioden efter att reglerna trätt i kraft slutar 
31.12.2018. 
 
 
 
 
14 § Övriga bestämmelser 
Vid övriga bestämmelser används föreningslagen.  
De redan åstadkomma medlems rättigheterna  förblir.  
 
 


