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1. Föreningens namn och hemort   
Föreningens namn är Horstmann Finland rf och dess hemort är Kouvola. 
 
2. Syfte och verksamhetsformer 
 
Föreningens syfte är att göra Horstmanntekniken, där terapeuten bearbetar kundens 
energipunkter och/eller till dem relaterande kroppsdelar, känd.  Föreningens syfte är att 
skapa möjligheter för Horstmanntekniken att verka som en del av  den allmänna 
hälsovården, vara en förbindelselänk mellan sina medlemmar och hälsovården, samt 
mellan andra organisationer och myndigheter. Föreningen skall vara en samlande kraft för 
Horstmannterapeuter samt ge information om terapeuter till dem som behöver behandling. 
 
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att i mån av möjlighet: 
• dela ut information om Horstmanntekniken  
• ordna utbildning som upprätthåller och främjar yrkesskicklighet hos sina medlemmar, 
• idka forskningsarbete, informations- och publikationsverksamhet. 
• upprätthåller förbindelser till motsvarande internationella organisation och föreningar 

samt Horstmannterapeuter i andra länder. 
• instruera, råda och guida sina medlemmar i yrkesfrågor genom att ordna möten, 

utbildning, rådgivningstillfällen samt att upprätta behövliga undersökningar och 
bulletiner,  

• sikta på att producera enhetlig information, -produkter och reklam som medlemmarna 
använder för att sprida Horstmanntekniken, 

• upprätthålla sidor på Internet 
 
För att stödja sin verksamhet: 
• kan föreningen ta emot egendom genom understöd, donation eller testamente. 
• samt med vederbörligt tillstånd ordna insamlingar och lotterier 
 
3. Medlemmar 
Till ordinarie medlem av föreningen kan godkännas en person, som är på väg att utbilda 
sig/har utbildat sig genom Horstmann Technique -organisationen. Till stödmedlem kan 
godkännas en privatperson eller en organisation som äger rättshandlingsförmåga, som vill 
stödja föreningens syfte och verksamhet. Föreningens styrelse godkänner ordinarie och 
stödmedlemmar genom behandling av skriftlig ansökan. 
Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på förslag av styrelsen utse 
en person som särskilt förtjänstfullt har främjat föreningens syften.  



 
4. Upphörande av medlemskap 
En föreningsmedlem kan utträda ur föreningen genom att skriftligt anmäla det till styrelsen 
eller ordföranden eller genom att anmäla det vid föreningens möte att antecknas i 
protokollet.  
 
Styrelsen kan utesluta  en medlem från föreningen om medlem har underlåtit att betala sin 
medlemsavgift eller på annat sätt har ignorerat de förpliktelserna  vilka hon har åtagit sig 
att följa genom att bli medlem eller med sitt förfarande i föreningen eller utanför den har 
åsamkat avsevärt skada till föreningen eller inte mera uppfyller i lag eller föreningens 
stadgar förutnämnda krav till medlemskap.  
 
Om styrelsens ordförande utträtt eller blir utesluten, fortsätter vice ordföranden som 
föreningens/styrelsens ordförande till nästa årsmöte, om inte föreningens möte bestämmer 
annorlunda.   
 
5. Medlemsavgift 
Årsmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgift separat för båda 
medlemskategorierna. En hedersordförande och hedersmedlem är befriad från 
medlemsavgift. Medlemsavgiften betalas årligen senast i slutet av april. 
 
6. Styrelsen 
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande, vice 
ordförande och minst fyra (4) och högst (6) andra ordinarie medlemmar samt minst två (2) 
och högst fyra (4) suppleanter som alla utses vid årsmötet. Styrelsens föregående 
ordförande kan verka i styrelsen som rådgivande medlem utan rösträtt under nästa 
mandatperiod. 
Styrelsens mandatperiod är tiden mellan årsmöten. Styrelsen väljer internt en vice 
ordförande samt utser internt eller externt en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga 
funktionärer.  
Styrelsen sammanträder årligen minst två (2) gånger på kallelse av ordföranden eller 
då hon har förhinder, på kallelse av vice ordföranden när hon anser att det behövs eller 
när minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst 
hälften av dess medlemmar och ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. 
Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens 
röst, vid val avgör emellertid lotten.  
Det är möjligt att hålla styrelsemöte också via telefon eller Internet om alla 
styrelsemedlemmarna godkänner det. I detta fall signeras beslutsprotokollet vid nästa 
möte eller det cirkuleras med posten. 
 
7. Tecknande av föreningens namn 
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande tillsammans med vice ordförande 
eller endera tillsammans med sekreterare eller kassör. 
 
8. Räkenskapsperiod och revision 
Föreningens räkenskapsperiod är kalenderår. Föreningen ha en (1) revisor och en (1) 
revisorssuppleant vilkas mandatperiod är tiden mellan årsmöten.  
Boksluten jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelser skall överlämnas till 
revisorerna senast tre (3) veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande 
skriftligen till styrelsen senast två (2) veckor före årsmötet.  



 
9. Föreningens möten  
Föreningen har ett (1) årsmöte vilket hålls före den 30:e mars.  
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:  
• mötet öppnas 
• val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två 

rösträknare 
• mötets laglighet och beslutförhet konstateras 
• föredragningslistan för mötet godkänns 
• boksluten, årsberättelserna presenteras 
• revisorernas utlåtanden presenteras 
• besluts om fastställande av boksluten och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och 

andra ansvarsskyldiga 
• verksamhetsplanen och budgeten fastställs 
• medlemsavgiftens storlek fastställs för verksamhetsperioden (tiden mellan årsmöten) 
• val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen 
• val av en (1) revisor och dennes suppleant 
• övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. 
 
Ett extra möte hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns 
skäl därtill eller då minst en tiondedel av föreningens röstberättigade medlemmar 
skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom 
trettio (30) dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen 
Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, hedersordförande och varje 
hedersmedlem en röst. För att vara röstberättigad måste ordinarie medlem ha erlagt 
föregående års medlemsavgift. Stödmedlemmar har vid möten närvaro- och yttranderätt. 
Mötet beslutar i enlighet med det förslag som har understötts av mer än hälften av 
rösterna såvida det inte är i strid med föreningens stadgar. Om rösterna faller jämnt avgör 
mötesordförandens röst, vid val av mötesordförande avgör emellertid lotten. 
 
10.  Kallelse till föreningens möten 
Föreningens möten sammankallas av styrelsen minst fjorton (14) dagar före mötet i en till 
medlemmarna postat Informationsblad, med brev eller i en tidning publicerad på 
föreningens hemort.  
 
11. Ändring av stadgarna och upplösning av förening en 
Föreningens medlemmar som har rösträtt kan föreslå ändringar till stadgarna. Bakom 
ändringsförslaget skall vara 10 % av ovannämnda medlemmar. Förslaget skall levereras 
till ordföranden eller till en styrelsemedlem före kalenderårets slut.  
Beslut om ändring av stadgarna och upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens 
möte med minst trefjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. 
Av kallelsen till mötet skall framgå att mötet gäller ändring av stadgarna eller upplösning 
av föreningen. 
Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på 
ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen.  
 
12. Ersättningar 
Föreningens årsmöte fastställer styrelsemedlemmar och revisorer arvoden. 
 


