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27.8.2020 

STADGAR FÖR FINLANDS KOMMUNFÖRBUND RF 

 

§ 1 

Namn och hemort 

Föreningens namn är på finska Suomen Kuntaliitto ry och på svenska Finlands Kommunför-
bund rf. 

Som föreningens engelskspråkiga namn kan användas Association of Finnish Municipalities 
eller The Association of Finnish Local and Regional Authorities, som tyskspråkigt namn Ver-
band der Städte, Gemeinden und Regionen Finnlands och som franskspråkigt namn Associ-
ation Finlandaise des Pouvoirs Locaux et Régionaux. 

Föreningens hemort är Helsingfors. 

§ 2 

Föreningens språk 

Föreningen är finsk- och svenskspråkig. Förbundsdelegationens föredragningslistor och pro-
tokoll upprättas på både finska och svenska. Styrelsen beslutar vilket språk som används i de 
övriga organens protokoll och handlingar. 

§ 3 

Medlemskap 

Kommunerna i Finland kan vara ordinarie medlemmar i föreningen. Samkommuner, och 
andra sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga där kommuner eller samkommu-
ner har bestämmande inflytande, kan vara samarbetsmedlemmar. Samarbetsmedlemmarna 
har inte rösträtt och inte heller rätt att utse kandidater till förbundets organ. 

§ 4 

Syfte 

Föreningens syfte är att stärka kommunernas livskraft och den kommunala demokratin och 
att främja kommuninvånarnas självstyrelse och välfärd. Föreningen representerar sina med-
lemmar nationellt och internationellt. Föreningen driver och bevakar medlemmarnas intres-
sen, ger dem service och fungerar som deras utvecklingspartner. 

Föreningen erbjuder själv, och via sammanslutningar som den förvaltar, sakkunnigtjänster, 
konsulttjänster och utbildning för kommunernas allt mer divergerande behov. Föreningen 
kan bedriva publikationsverksamhet. 

Kommunala arbetsmarknadsverket ingår som en del i föreningen. Kommunala arbetsmark-
nadsverkets uppgifter regleras i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993). 

Föreningens syfte är inte att inbringa vinst eller annan ekonomisk fördel för sina medlemmar 
eller andra parter. Föreningens syfte och verksamhetens art är inte heller i övrigt i huvudsak 
av ekonomisk natur. 
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§ 5 

Ekonomisk verksamhet 

Föreningen kan äga och besitta fast och lös egendom, aktier och värdepapper. 

§ 6 

Inträde i föreningen 

En kommun, sammanslutning eller stiftelse som vill bli ordinarie medlem eller samarbets-
medlem i föreningen ska skriftligen meddela föreningens styrelse om detta. Styrelsen fattar 
beslut om godkännande av ordinarie medlemmar och samarbetsmedlemmar. 

Ett ordinarie medlemskap eller samarbetsmedlemskap i föreningen kan börja antingen vid 
ingången av ett kalenderår, varvid hela medlemsavgiften ska betalas, eller den första juli, 
varvid hälften av den årliga medlemsavgiften ska betalas. 

§ 7 

Utträde ur föreningen 

Ordinarie medlemmar och samarbetsmedlemmar har rätt att utträda ur föreningen genom 
att anmäla detta i enlighet med föreningslagen. Utträdet träder i kraft ett år efter anmälan. 
En medlem som anmält utträde har inte närvaro- eller rösträtt vid föreningens sammanträ-
den, valkretsstämman eller föreningens medlemsröstning och inte heller rätt att ställa upp 
kandidater till föreningens organ. 

§ 8 

Uteslutning ur föreningen 

Föreningens styrelse kan utesluta en ordinarie medlem eller samarbetsmedlem på de grun-
der för uteslutning som anges i föreningslagen. 

Om en ordinarie medlem eller samarbetsmedlem underlåter att betala sin medlemsavgift 
inom utsatt tid ska medlemmen ges en betalningsuppmaning. Har avgiften inte betalats 
inom två månader efter att betalningsuppmaningen delgetts, kan föreningens styrelse ute-
sluta den ordinarie medlemmen eller samarbetsmedlemmen ur föreningen. 

§ 9 

Medlemsavgift 

Ordinarie medlemmar och samarbetsmedlemmar är skyldiga att betala föreningen en årlig 
medlemsavgift. 

Föreningens förbundsdelegation fastställer medlemsavgiften för följande fyraårsperiod vid 
sitt första ordinarie sammanträde. Den årliga medlemsavgiften ändras i samma proportion 
som de beskattningsbara inkomsterna vid kommunalbeskattningen har förändrats i kommu-
nerna under de föregående fyra åren i genomsnitt. 

Medlemsavgiften för ordinarie medlemmar bestäms så att tre fjärdedelar av avgiften tas ut 
på basis av invånarantalet och en fjärdedel på basis av de beskattningsbara inkomster som 
motsvarar kommunalbeskattningen. Till den del kommunens invånarantal överstiger 20 000 
är den invånarbaserade medlemsavgiften dock nedsatt med 15 procent och om medlems-
kommunens beskattningsbara inkomster per invånare vid kommunalbeskattningen översti-
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ger de genomsnittliga beskattningsbara inkomsterna per invånare vid kommunalbeskatt-
ningen i samtliga medlemskommuner, nedsätts den medlemsavgiftsandel som baserar sig på 
de beskattningsbara inkomsterna per invånare vid kommunalbeskattningen med 25 procent 
till den del som överstiger medelvärdet. Medlemsavgiften för de åländska kommunerna är 
dessutom nedsatt med 25 procent i förhållande till den medlemsavgift som bestäms på ovan 
nämnda sätt. 

Medlemsavgifterna för samarbetsmedlemmar graderas enligt de principer som förbundsde-
legationen fastställt. Medlemsavgiften består av en grundavgift och en tilläggsdel. Tilläggs-
delen bestäms, beroende på medlemmens organisationskaraktär, utgående från invånaranta-
let, elevantalet, omsättningen eller någon annan grund som beskriver verksamhetens omfatt-
ning. Tilläggsdelen jämnas ut med en koefficient som bestäms separat. 

På medlemsavgiften för en samarbetsmedlem tillämpas den ändringsgrund som avses i 
mom. 2. De graderade avgifterna för samarbetsmedlemmar kan vara olika stora. 

Styrelsen kan bevilja en ordinarie medlem eller samarbetsmedlem nedsatt avgift för en viss 
tid, om den ordinarie medlemmens eller samarbetsmedlemmens betalningsförmåga försäm-
rats betydligt eller det finns någon annan vägande orsak att sänka avgiften. 

Förbundsdelegationen kan ålägga en ordinarie medlem eller samarbetsmedlem att betala en 
extra medlemsavgift för ett visst ändamål. En extra medlemsavgift ska betalas enligt grun-
derna i mom. 3 eller 4 och inom den tid som styrelsen utsatt. 

Medlemsavgiften ska betalas årligen före den första mars, om inte förbundsdelegationen be-
stämmer något annat. 

§ 10 

Kommunernas betalningsandel till Kommunala arbetsmarknadsverket 

Kommunernas betalningsandel till Kommunala arbetsmarknadsverket regleras i lagen om 
kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993). 

§ 11 

Service till sammanslutningar som bildats av kommuner 

Utöver de ordinarie medlemmarna och samarbetsmedlemmarna kan föreningen enligt de 
grunder som styrelsen bestämt betjäna också andra sammanslutningar som bildats, ägs eller 
förvaltas av kommuner. 

§ 12 

Organ 

Föreningens organ är 

1) förbundsdelegationen 

2) styrelsen 

3) valnämnden 

4) valkretsstämmorna 

5) Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation, som det finns bestämmelser om i lagen 
om kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) och 
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6) svenska delegationen 

7) delegationen för små kommuner. 

Vid valet av ledamöter till organen i mom. 1 punkt 2 och 5–7 ska kraven i 4 a § 1 mom. i jäm-
ställdhetslagen iakttas. 

Föreningens styrelse kan tillsätta också andra organ och delegationer. 

Styrelsens ordförande och verkställande direktören har rätt att närvara och ta del i diskuss-
ionen vid föreningsorganens sammanträden. 

§ 13  

Valnämnden 

Förbundsdelegationen tillsätter en valnämnd som har i uppgift att bland annat ge anvis-
ningar för förbundsdelegationsvalet, fastställa kandidatlistorna för respektive valkrets, be-
sluta om utjämningsplatser i förbundsdelegationen och fastställa valresultatet. Närmare be-
stämmelser om valnämndens uppgifter ges i förbundsdelegationens omröstnings- och val-
ordning, som i föreningen kallas valordning. 

Varje grupp i förbundsdelegationen kan föreslå en ledamot med personlig ersättare till val-
nämnden. 

§ 14 

Förbundsdelegationens sammansättning och mandattid 

Förbundsdelegationen har 76 ledamöter, som ska vara fullmäktigeledamöter enligt kommu-
nallagen. 

Av ledamöterna väljs 66 vid ett val som förrättas efter kommunalvalet under samma år som 
kommunalvalet hållits (valkretsplatser). 

Därutöver väljs nio ledamöter från utjämningsplatserna (utjämningsplatser). 

Ytterligare en ledamot väljs från landskapet Åland. 

Ledamöternas mandat fortsätter tills följande förbundsdelegation konstituerat sig. 

För ledamöterna i förbundsdelegationen väljs lika många ersättare som de invalda kandida-
terna på respektive kandidatlista i förbundsdelegationsvalet. Ersättarna väljs bland de första 
icke invalda kandidaterna på listan.  

Om en ledamot konstateras ha förlorat sin valbarhet eller har befriats från sitt uppdrag eller 
avlidit, kallar förbundsdelegationens ordförande i hans eller hennes ställe för den återstå-
ende mandattiden den i ordningen första ersättaren från valkretsens ifrågavarande kandidat-
lista. I denna situation ska valnämnden på begäran av förbundsdelegationens ordförande till 
ny ersättare för den återstående mandattiden utse den i ordningen första icke invalda kandi-
daten på kandidatlistan. Om inte alla ersättarplatser blir fyllda, är antalet ersättare decim-
erat. 

För ersättarna gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om ledamöterna. 
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§ 15 

Val av ledamöter och ersättare till förbundsdelegationen och fyllande av utjämningsplat-
serna 

Förbundsdelegationens ledamöter väljs per valkrets. Valkretsarna bestäms enligt vallagens 
(714/1998) bestämmelser om indelningen av landet i valkretsar inför riksdagsvalet. 

De 66 valkretsplatserna i förbundsdelegationen fördelas mellan valkretsarna i proportion till 
invånarantalet i valkretsen. Invånarantalet bestäms enligt uppgifterna i befolkningsdatasy-
stemet vid utgången av den 30 november året före kommunalvalsåret. 

Förbundsdelegationsvalet förrättas som röstning bland föreningens medlemmar per post, 
genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel som valnämnden be-
stämt.  

Valet är proportionellt och förrättas med hjälp av de kandidatlistor som valnämnden fast-
ställt så att en ordinarie medlem kan fördela sina röster på en eller flera kandidatlistor i den 
egna valkretsen. En ordinarie medlem har vid valet ett antal röster som motsvarar invåna-
rantalet enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet vid utgången av den 30 november året 
före kommunalvalsåret. 

De nio utjämningsplatserna i förbundsdelegationen bestäms enligt de röstetal som kandi-
datlistorna fått, så att valresultatet enligt medlemsröstningen i förbundsdelegationsvalet 
motsvarar de sammanlagda röstetal som kandidatlistorna fått i valkretsarna, på det sätt 
som bestäms närmare i valordningen. 

I valordningen finns kompletterande bestämmelser om förbundsdelegationsvalet. 

Valresultatet fastställs av valnämnden, som tillsatts av förbundsdelegationen. 

§ 16  

Valkretsstämmor 

Om valnämnden beslutar det, kan deltagandet i en valkretsstämma ske genom datakommu-
nikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel under eller före stämman. 

De ordinarie medlemmarna väljer ombud till valkretsstämman i respektive valkrets. Antalet 
ombud bestäms enligt kommunens invånarantal: 

• Från en kommun med 10 000 invånare eller färre väljs ett ombud. 

• Från en kommun med 10 001–50 000 invånare väljs två ombud. 

• Från en kommun med 50 001–100 000 invånare väljs tre ombud. 

• Från en kommun med över 100 000 invånare väljs fyra ombud. 

Invånarantalet bestäms enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet vid utgången av den 30 
november året före kommunalvalsåret. 

Vid valkretsstämman har föreningens ordinarie medlemmar lika många röster som kommu-
nens invånarantal. Rösterna fördelas jämnt mellan respektive ordinarie medlems närvarande 
ombud. 

Valkretsstämmorna godkänner kandidatlistorna för sin valkrets inför förbundsdelegations-
valet. 
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Kallelsen till valkretsstämman ska skickas till varje ledamot per brev eller elektroniskt till 
den adress ledamoten uppgett eller offentliggöras på föreningens webbplats minst två 
veckor före stämman. 

§ 17 

Förbundsdelegationens uppgifter 

Beslutanderätten i föreningen utövas av förbundsdelegationen, om inget annat föreskrivs 
särskilt i dessa stadgar. 

Förbundsdelegationen har till uppgift att, utöver vad som bestäms på andra ställen i dessa 
stadgar, 

1) förrätta val av en ordförande och två vice ordförande bland förbundsdelegationens leda-
möter, 

2) förrätta val av styrelsens ledamöter och ersättare och utse en ordförande och två vice ord-
förande bland dessa ledamöter, 

3) tillsätta svenska delegationen och delegationen för små kommuner, 

4) för en fyraårsperiod välja till föreningens revisor och revisorsersättare en CGR-samman-
slutning, från vilken de ansvariga personerna utses, 

5) fastställa antalet förbundsdelegationsledamöter från respektive valkrets, 

6) tillsätta en valnämnd för förbundsdelegationsvalet, 

7) fastställa föreningens verksamhetsplan och budget samt medlemsavgiftens storlek, 

8) fastställa föreningens verksamhetsberättelse och bokslut, och besluta om beviljande av an-
svarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga, 

9) besluta om arvoden och andra ersättningar till ledamöterna i styrelsen och övriga organ, 

10) besluta om de frågor angående Kommunala arbetsmarknadsverkets ekonomi som avses i 
lagen om kommunala arbetsmarknadsverket, 

11) ge Finansministeriet ett förslag om medlemmar och suppleanter till Kommunala arbets-
marknadsverkets delegation, 

12) besluta om försäljning, byte och annan överlåtelse av egendom som är betydande med 
tanke på föreningens verksamhet, 

13) godkänna valordningen och förbundsdelegationens arbetsordning; 

14) godkänna ändringar i föreningens stadgar med tre fjärdedelars majoritet av de avgivna 
rösterna samt 

15) besluta om upplösning av föreningen. 

§ 18 

Förbundsdelegationens sammanträden 

Förbundsdelegationen sammanträder på kallelse av styrelsens ordförande inom tre månader 
efter förbundsdelegationsvalet till konstituerande sammanträde för att förrätta val av för-
bundsdelegationens ordförande och två vice ordförande samt av styrelsen och för att tillsätta 
en valnämnd. 
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Förbundsdelegationen har ordinarie sammanträde två gånger om året: ett vårsammanträde i 
mars–juli och ett höstsammanträde i september–december vid en tidpunkt och på en plats 
som styrelsen bestämmer. 

Förbundsdelegationen sammankallas till extra sammanträde när förbundsdelegationen så 
beslutar eller styrelsen anser att det behövs eller när minst en tiondel av förbundsdelegation-
ens ledamöter skriftligen har anhållit om detta hos styrelsen för behandling av ett visst 
ärende. 

Styrelsen kan besluta att deltagandet i förbundsdelegationens sammanträde kan ske även 
per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel under eller 
före sammanträdet. Beslutet kan också gälla bara en del av de ärenden som behandlas vid 
sammanträdet.  

Förbundsdelegationen är beslutför när över hälften av ledamöterna är närvarande. 

Kallelse till förbundsdelegationens sammanträde ska skickas till varje ledamot minst tio da-
gar före sammanträdet per brev eller elektroniskt till den adress ledamoten uppgett. Till kal-
lelsen ska det i mån av möjlighet fogas en föredragningslista. Om det är möjligt att delta i 
sammanträdet per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpme-
del, ska detta nämnas i kallelsen. I kallelsen ska också nämnas om yttranderätten är begrän-
sad för ledamöter som deltar i sammanträdet per post, genom datakommunikation eller med 
något annat tekniskt hjälpmedel.  

Styrelsens ledamöter, verkställande direktören, vice verkställande direktörerna och direktö-
ren för den svenska verksamheten samt andra personer som förbundsdelegationen utsett har 
rätt att närvara vid förbundsdelegationens sammanträden och där ta del i diskussionen. 

I en arbetsordning som antagits av förbundsdelegationen kan närmare bestämmelser ges om 
förbundsdelegationens verksamhet och mötesförfarande. 

§ 19 

Styrelsens sammansättning 

Styrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Styrelsens mandattid går ut när förbunds-
delegationen valt nästa styrelse. Minst en ledamot och en ersättare i styrelsen ska företräda 
den svenskspråkiga befolkningsgruppen. 

Styrelsen ska väljas så att de olika politiska partierna och övriga grupper företräds i enlighet 
med proportionalitetsprincipen för kommunalvalet, i proportion till de röstetal som parti-
erna och de övriga grupperna fått i föreningens medlemskommuner i föregående kommu-
nalval. Vid valet av ledamöter ska dessutom regionala synpunkter och olika stora kommu-
ners representation beaktas. 

Styrelsens ordförande fungerar också som föreningens ordförande. 

§ 20 

Styrelsens uppgifter 

Styrelsen representerar föreningen och sörjer för föreningens förvaltning och ekonomi såvida 
det inte är fråga om ett ärende som hör till förbundsdelegationens beslutanderätt. 

Styrelsen har till uppgift att 

1) bereda de ärenden som ska behandlas av förbundsdelegationen och sörja för verkställig-
heten av förbundsdelegationens beslut, 
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2) fastställa grunderna för de avgifter som tas ut för föreningens service till den del som upp-
giften inte hör till förbundsdelegationen eller något annat organ ålagts att bestämma avgif-
ten, 

3) fatta beslut om styrelsens och arbetsutskottets arbetsordning, verksamhetsstadgor och 
grunderna för byråns organisationsstruktur, 

4) fatta beslut om anställning och avskedande av föreningens verkställande direktör och vice 
verkställande direktörer och direktören för den svenska verksamheten och om fördelningen 
av ansvarsområden mellan dessa direktörer, 

5) fatta beslut om anställning och avskedande av Kommunala arbetsmarknadsverkets direk-
tör, 

6) fatta beslut om de allmänna grunderna för personalens löner, pensioner och naturaför-
måner, 

7) fatta beslut om försäljning, byte, annan överlåtelse, köp, inteckning och pantsättning av 
fast egendom, fastigheter eller aktier som berättigar till innehav av lokaler samt andra aktier 
som är avsedda för långvarigt ägande, andra värdepapper samt egendom som inte är bety-
dande med tanke på föreningens verksamhet, 

8) besluta om låntagning och långivning, 

9) besluta om borgensförbindelser som säkerhet för dotterbolagens och dottersammanslut-
ningarnas förbindelser, 

10) besluta om grunderna för föreningens placeringsverksamhet. 

§ 21 

Styrelsens arbete 

Styrelsen är beslutför när över hälften av ledamöterna är närvarande. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden ska sammankalla styrel-
sen när minst fyra styrelseledamöter skriftligen har anhållit om detta hos ordföranden för 
behandling av ett visst ärende. Om ordföranden har förhinder eller är jävig kan kallelsen ut-
färdas av första vice ordföranden. Om också första vice ordföranden ha förhinder eller är jä-
vig kan andra vice ordföranden utfärda kallelsen. 

Förbundsdelegationens ordförande och vice ordförande, verkställande direktören, vice verk-
ställande direktörerna och direktören för den svenska verksamheten samt andra personer 
som föreningens styrelse utsett har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och där ta 
del i diskussionen. 

Som beslut gäller det förslag som fått understöd av mer än hälften av de närvarande ledamö-
terna. En jävig styrelseledamot betraktas inte som närvarande. Vid lika röstetal avgör ordfö-
randens röst. 

Vid val blir de som fått flest röster valda. Om endast en person ska väljas, krävs det mer än 
hälften av de avgivna rösterna för att bli vald. Om ingen av kandidaterna får över hälften av 
de avgivna rösterna i den första omgången, förrättas nytt val mellan de två som har fått flest 
röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottdragning. 
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§ 22 

Föredragning av ärenden vid styrelsens sammanträden 

Ärendena avgörs vid styrelsens sammanträden efter föredragning av föreningens verkstäl-
lande direktör eller vice verkställande direktör enligt den fördelning av ansvarsområden 
som styrelsen godkänt, om inte styrelsen beslutar något annat i ett enskilt ärende. 

Verkställande direktören har rätt att ta över föredragningen av ett ärende som hör till an-
svarsområdet för en vice verkställande direktör, om han eller hon anser att sakens natur krä-
ver det. Likaså får verkställande direktören lämna över föredragningen av ett ärende som 
hör till hans eller hennes eget ansvarsområde till en vice verkställande direktör. 

§ 23 

Arbetsutskottet 

Styrelsen kan inom sig tillsätta ett arbetsutskott som har till uppgift att bereda de ärenden 
som ska behandlas i styrelsen och sköta övriga uppgifter som styrelsen ålagt utskottet. 

§ 24 

Delegationerna 

Delegationernas uppgift är att sköta de uppgifter som ålagts dem enligt verksamhetsstadgan 
som godkänts av styrelsen. Vilka omständigheter som ska beaktas vid valet av ledamöter till 
en delegation anges i verksamhetsstadgan. 

§ 25 

Verkställande direktören 

Verkställande direktören har till uppgift att 

1) som underställd styrelsen leda föreningens byrå tillsammans med vice verkställande di-
rektörerna och ansvara för ägarstyrningen av de sammanslutningar som hör till föreningens 
koncern, 

2) bevaka den lagstiftning som gäller kommunerna och den allmänna utvecklingen av kom-
munalförvaltningen samt vidta de åtgärder som behövs för bevakningen av föreningens och 
medlemmarnas intressen, 

3) övervaka hur föreningens tillgångar sköts och bestämma om skötseln av tillgångarna till 
den del som uppgiften inte har anförtrotts någon annan anställd, och 

4) sköta andra uppgifter som styrelsen eller dess arbetsutskott gett. 

§ 26 

Vice verkställande direktörerna 

Vice verkställande direktörernas uppgift är att inom ramen för den fördelning av ansvars-
områden som styrelsen godkänt sörja för beredningen och föredragningen av ärenden vid 
styrelsens sammanträden. 
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§ 27 

Föreningens räkenskaper 

Föreningens räkenskaper avslutas kalenderårsvis. Dessa ska, liksom övriga handlingar som 
gäller föreningens förvaltning och ekonomi, vara färdiga för granskning av revisorerna sen-
ast den 20 april. 

§ 28 

Initiativ och frågor 

Föreningens ordinarie medlemmar och samarbetsmedlemmar och förbundsdelegationens 
ledamöter har rätt att väcka initiativ och framställa frågor som gäller föreningens verksam-
het. Initiativ- och frågeframställarna ska informeras om vilka åtgärder som vidtagits med an-
ledning av initiativet eller frågan. 

Styrelsen ska besvara en fråga som framställts av en ordinarie medlem, en samarbetsmedlem 
eller en representant för förbundsdelegationen senast på det första sammanträde som hålls 
inom tre månader efter att frågan framställdes. 

Styrelsen ska årligen informera förbundsdelegationen om de initiativ och frågor som fram-
ställts och de åtgärder som vidtagits till följd av dem. 

§ 29 

Namnteckning 

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande samt föreningens 
verkställande direktör och vice verkställande direktör, två av dessa tillsammans eller någon 
av dessa tillsammans med en anställd i föreningen som utsetts av styrelsen. 

§ 30  

Upplösning av föreningen 

Om föreningen upplöses ska dess tillgångar sedan skulderna betalats överlåtas till använd-
ning för ändamål som tjänar de ordinarie medlemmarnas gemensamma intressen. 


