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LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND RF:S 
 

S T A D G A R 
 
 

 1 §  Förbundets namn och hemort 
 

Föreningens namn är Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry, på svenska Landsbygdens 
Arbetsgivareförbund LAF rf, och dess hemort är Helsingfors. 

 
Föreningen kallas förbundet i dessa stadgar. 

 
 2 §  Förbundets ändamål 
 

Förbundet har som ändamål, att som sammanslutning för arbetsgivarna inom 
lantbruks-, trädgårds-, plantskole-, grön- och miljöanläggnings- samt pälsproduktions- 
och skogsbranscherna samt närliggande branscher: 

 
1 bevaka sina medlemmars gemensamma intressen samt främja deras samarbete 

och organisering; 
 

2 förhandla, sluta avtal och även på annat sätt verka för medlemmarnas bästa i 
frågor som gäller deras ställning som arbetsgivare; 

 
3 verka för att relationerna mellan medlemmarna och deras arbetstagare regleras 

och utvecklas samt för att arbetskonflikter undviks och löses i godo; 
 

4 vid hotande arbetskonflikt eller under pågående arbetskonflikt stöda 
arbetsgivarna inom de branscher som förbundet representerar; 

 
5 följa upp och främja utvecklingen av lagstiftningen om anställningsförhållanden; 

 
6 handleda och informera sina medlemmar angående tillämpningen av 

arbetslagstiftningen och avtal som binder förbundet och dess medlemmar; 
 

7 representera sina medlemmar inför statsmakten, övriga arbetsgivarorganisationer 
och arbetstagarnas fackorganisationer; 

 
8 verka för att höja arbetets produktivitet och ekonomisera användningen av 

arbete; 
 

9 insamla material för statistik över arbetstagare och löner samt genomföra 
utredningar om arbetsförhållanden.   

 
För att uppnå sitt mål anordnar förbundet konferenser, förhandlingar, informations- och 
utbildningsmöten, avger utlåtanden samt bedriver publikationsverksamhet och övrig 
liknande verksamhet som ansluter sig till ovan nämnda uppgifter. 

 
 3 §  Medlemskap 
 

Varje enskild person och sammanslutning som har rättsförmåga och som inom 
branscherna som omnämns i 2 § använder avlönad eller hyrd arbetskraft kan ansluta 
sig som medlem i förbundet. Såsom medlem i förbundet kan även ansluta sig 
registrerad arbetsgivareförening inom sagda områden. Vidare hör 
Lantbruksproducenternas Centralförbund rf och Nylands Svenska 
Lantbruksproducentförbund rf till förbundet i egenskap av stiftande medlemmar. 
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 4 §  Medlemsanslutning   
 

För att ansluta sig som medlem i förbundet ska sökanden fylla i och underteckna en 
ansökan, i vilken den sökande för egen del och förening på sina medlemmars vägnar 
förbinder sig att följa förbundets stadgar och avtal som baserar sig på dem. 

 
Medlemskapet börjar då styrelsen har godkänt medlemsansökan.  
 
Medlemmen tillhör förbundet beträffande alla arbetsplatser och verksamheter som 
tillhör förbundets verksamhetsområde. 

 
 5 §  Medlemskapets upphörande 
 

Om en medlem önskar utträda ur förbundet ska därom meddelas skriftligen till 
förbundets byrå riktat till styrelsen eller dess ordförande eller genom att meddela om 
utträde för anteckning i förbundsmötets protokoll. Medlemmen anses ha utträtt ur 
förbundet från den tidpunkt då meddelandet om utträde har kommit fram till förbundets 
byrå eller vid en i meddelandet omnämnd senare tidpunkt.   
 
En medlem i förbundet som på väsentliga punkter underlåtit att fullgöra sina med 
medlemskapet förknippade förpliktelser eller som genom sitt beteende försvårat 
förbundets verksamhet kan, efter det att han beretts tillfälle att inom en av styrelsen 
bestämd tid avge skriftlig förklaring, uteslutas ur förbundet. Uteslutning sker genom 
beslut av styrelsen.  
 
En medlem som utträder eller utesluts ur förbundet är skyldig att till förbundet betala 
medlemsavgift för det kalenderår under vilket hans medlemskap upphör.   
 
En utträdande medlem har inte rätt till förbundets medel. 

 
 6 §  Medlemsavgifter 
 

Medlemmar betalar årligen en medlemsavgift som ska basera sig på de löner som 
medlemmen under föregående kalenderår har utbetalat till personer som stått i 
anställningsförhållande samt på medlemmens kostnad för användning av hyrd 
arbetskraft under föregående kalenderår. 
 
Höstmötet fastställer för ett år i sänder medlemsavgiftens samt 
minimimedlemsavgiftens storlek, liksom även medlemsavgiftens storlek för en förening 
som är medlem i förbundet. Stiftande medlemmar erlägger årligen den medlemsavgift 
som höstmötet fastställt för dem. 

 
 7 §  Fonder 
 

Förbundsmötet kan besluta att av medlemmarna insamla medel för bildande av fonder 
som är nödvändiga för förbundets verksamhet, men måste även vid fastställandet av 
dessa avgifter följa i 6 § fastställda grunder. 
 
För förbundets tjänster kan i enlighet med självkostnadsprincipen uppbäras en 
kostnadstäckande expeditionsavgift, för vilken grunderna fastställs av styrelsen. 
 
Styrelsen bestämmer betalningstiden för alla avgifter som ska erläggas till förbundet. 
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 8 §  Förbundets administration 
 

Beslutanderätt i förbundets angelägenheter utövas av förbundsmötet.  
 
Förbundets verksamhet och administration handhas av styrelsen, ett valutskott, utskott 
som tillsätts av styrelsen och verkställande direktören. 

 
 9 §  Förbundsmöten 
 

Förbundet håller två ordinarie möten, ett vårmöte som hålls före utgången av april och 
ett höstmöte som hålls före den 15 december. 
 
Vid vårmötet behandlas följande ärenden: 
 
1 framläggs styrelsens berättelse över föregående års verksamhet; 
 
2 framläggs föregående års bokslut samt revisorernas berättelse och eventuell 

redogörelse av styrelsen samt       
 
3 fattas beslut om fastställande av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för 

styrelsens medlemmar och andra ansvarsskyldiga. 
 

Vid höstmötet behandlas följande ärenden: 
 
1 fastställs budgeten för följande år; 
 
2 fattas beslut om medlemsavgifterna för följande år; 
 
3 fastställs arvoden och kostnadsersättningar för styrelsemedlemmarna, de av 

styrelsen tillsatta utskotten och valutskottet samt revisorerna för följande år; 
 
4 fattas beslut om antalet styrelsemedlemmar; 
 
5 väljs styrelsens ordförande samt styrelsemedlemmar jämte suppleanter i stället 

för dem som är i tur att avgå; 
 
6 väljs två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av bokföring, 

bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för följande räkenskapsår samt   
 
7 väljs medlemmar i valutskottet för följande kalenderår. 

 
10 §  Extraordinarie förbundsmöte  
 

Extraordinarie förbundsmöte hålls då styrelsen anser detta vara nödvändigt eller när 
minst 1/20 av förbundets röstberättigade medlemmar skriftligt anhåller om behandling 
av angivet ärende av styrelsen. 

 
 11 §  Kallelse till förbundsmöte  
 

Kallelse till förbundsmöte ska sändas till medlemmarna per brev senast fjorton dagar 
före mötet.  
 
I kallelse till ordinarie förbundsmöte bör nämnas förutom de ärenden som uppräknas i  
9 § även de andra ärenden som styrelsen framlägger för mötet eller om vilka en 
förbundsmedlem skickat skriftlig anmälan till styrelsen senast fyra veckor före mötet.  
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Vid extraordinarie förbundsmöte behandlas endast de ärenden som nämns i 
möteskallelsen.  

 
 12 §  Förbundsmötets konstituering samt rösträtt och röstning   
 

Förbundsmötet öppnas av styrelsens ordförande, varefter ordet leds av den som de 
närvarande utsett för uppgiften. 
 
På beslut av styrelsen kan en medlem delta i förbundsmötet också genom 
datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel, då anmälan görs på det 
sätt som anges i möteskallelsen, varvid medlemmen ska tillställa fullmakter för de 
representerade medlemmarna senast den dag som anges i möteskallelsen 
 
Vid förbundsmötet har varje förbundsmedlem en röst. Vid förbundsmötet kan en och 
samma person, förutom de medlemmar som han kan representera utan särskilda 
fullmakter, representera högst två andra medlemmar. Rösträtt vid förbundsmötet 
förutsätter att medlemmen har erlagt medlemsavgift för föregående år. För att kunna 
använda sin rösträtt vid förbundsmötet ska medlemmen anmäla sig till mötet på det 
sätt som anges i möteskallelsen senast den dag som anges i möteskallelsen.  
 
Besluten fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt gäller som beslut den 
ståndpunkt som ordföranden har företrätt, utom vid val då lotten avgör.  
 
Öppen röstning tillämpas, men då någon av de närvarande så yrkar används slutna 
röstsedlar. Vid fjärranslutning säkerställs valhemlighet med hjälp av andra tekniska 
hjälpmedel och åtgärder som styrelsen godkänt. 
 
Över förbundsmötet upprättas ett protokoll, i vilket förslag och beslut antecknas och 
som undertecknas av ordföranden och sekreteraren samt vars riktighet intygas av två 
av mötet valda protokollsjusterare. 

 
 13 §  Styrelsen och val av den 
 

Förbundets styrelse består av ordförande samt minst fem och högst åtta övriga 
ordinarie medlemmar, som valts vid höstmötet. För varje ordinarie styrelsemedlem 
väljs en personlig suppleant.   
 
Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande. Vid valet av ordinarie styrelsemedlemmar 
och suppleanter bör hänsyn tas till strävan att från varje medlemsgrupp välja 
åtminstone en medlem till styrelsen och att de olika medlemsgrupperna i övrigt blir 
jämlikt representerade.    
 
Ordföranden väljs för ett år i sänder. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två 
kalenderår. Hälften av styrelsemedlemmarna står årligen i tur att avgå. Då styrelse 
väljs för första gången avgörs turen att avgå genom lottdragning. En medlems 
personliga suppleant står i tur att avgå samtidigt som medlemmen.  
 
En person som fyllt sextiosju år eller som under valåret fyller sextiosju år kan inte väljas 
till styrelsemedlem.   
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall av denna av vice 
ordföranden, och den är beslutför då minst hälften av medlemmarna är närvarande. 
 
Besluten fattas med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller jämnt vinner den 
ståndpunkt som ordföranden har företrätt, utom vid val då lotten avgör.  
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Protokoll upprättas över styrelsens möten. 

 
 14 §  Styrelsens uppgifter 
 
  Styrelsens uppgift är att: 
 

1 tillse att beslut som fattas på förbundets möten verkställs;  
 

2 sammankalla förbundet till möten och bereda ärenden som ska upptas till 
behandling vid möten; 

 
3 uppgöra berättelse över förbundets verksamhet och bokslut över föregående år; 
 
4 uppgöra verksamhetsplan för följande år samt budget; 
 
5 anta och utesluta medlemmar samt föra medlemsförteckning; 

 
6 anställa och entlediga verkställande direktören;  

 
7 på förbundets vägnar godkänna de kollektivavtalslösningar som uppnåtts; 

 
8 överväga de åtgärder som i enlighet med stadgarnas 23 § och 24 § ska vidtas då 

arbetskonflikt, strejk, blockad eller lockout hotar eller utbryter; 
 

9 på förbundets vägnar föreslå och utnämna medlemmar till statliga och 
kommunala kommittéer och nämnder samt övriga delegationer som förutsätts av 
arbetsmarknaden och näringslivet; 

 
10 på förbundets vägnar avge utlåtanden till myndigheter eller andra organisationer; 

 
11 tillsätta kollektivavtalsdelegationer samt övriga delegationer och arbetsgrupper 

med syfte att främja förbundets verksamhet; 
 

12 handlägga och avgöra alla löpande ekonomiska och andra ärenden av sådan art 
som enligt stadgarna inte åligger förbundsmötet. 

 
15 §  Valutskott  
 

Valutskottets uppgift är att för höstmötet framlägga förslag till utnämnande av 
styrelseordförande och övriga medlemmar samt revisorer och revisorssuppleanter.  
Höstmötet är inte bundet att följa valutskottets förslag.  
 
Valutskottet ska bereda förslaget så, att styrelsens sammansättning så bra som möjligt 
representerar den relativa andel av de influtna medlemsavgifterna för föregående år 
som varje medlemsgrupp som nämns i 19 § svarar för.  
 
Valutskottet består av styrelseordförande och vice ordförande samt två andra 
medlemmar som väljs av höstmötet för följande kalenderår.     

 
 16 §  Verkställande direktörens uppgifter  
 
  Verkställande direktörens uppgift är att: 
 

1 leda förbundets byrå och organisera dess arbeten samt tillse att förbundets 
löpande ärenden blir skötta på behörigt sätt; 
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2 föredra ärendena vid styrelsens möten och ombesörja de praktiska åtgärder som 

ansluter sig till verkställandet av besluten; 
 
3 på uppdrag av styrelsen ombesörja att inkomsterna uppbärs och utgifterna 

erläggs samt att noggrann bok förs över dem och att förbundets medel sköts på 
ett ändamålsenligt sätt; 

 
4 följa med utvecklingen inom lagstiftningen i synnerhet beträffande frågor som 

tillhör förbundets verksamhetsområde; 
 

5 på uppdrag av styrelsen representera förbundet vid domstol och i kontakter med 
myndigheterna; 

 
6 på förbundets vägnar bereda utlåtanden avsedda för offentligheten samt 

 
7 upprätthålla kontakterna med övriga arbetsmarknadsorganisationer och 

förbundets regionala organ samt medlemsgrupper. 
 

 17 §  Tecknande av förbundets namn 
 

Förbundets namn tecknas av styrelsens ordförande och verkställande direktören var 
för sig och dessutom av de funktionärer som styrelsen därtill förordnat, i den 
ordningsföljd styrelsen beslutar. 

 
 18 §  Bokslut och revision  
 

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret. Bokslutet, övrigt 
bokföringsmaterial, verksamhetsberättelsen och förvaltningshandlingarna ska 
överlämnas åt revisorerna senast i februari följande år. 
 
Revisorerna ska, efter utförd granskning av räkenskaperna, ge sitt utlåtande senast 
den 15 mars.  

 
 19 §  Medlemsgrupper och dess utskott  
 

För förbundets verksamhet och administration indelas medlemmar som utövar likartad 
produktions- och serviceverksamhet i medlemsgrupper. Inom förbundet ska finnas 
åtminstone landsbygdsnäringarnas, trädgårdsbranschens, plantskolebranschens, grön- 
och miljöanläggningsbranschens samt pälsproduktionsbranschens medlemsgrupper.  
Förbundets styrelse kan besluta om ändamålsenliga ändringar inom 
medlemsgrupperna. 
 
För varje medlemsgrupp utses ett valutskott om vars sammansättning och uppgifter 
styrelsen besluter. 
 
Medlemsgrupperna kan indelas i regionala oregistrerade distrikt, vilkas antal, gränser 
och uppgifter styrelsen besluter om.  
 

 20 §  Medlemmarnas allmänna förpliktelser  
 

Medlemmarna är förpliktade att följa dessa stadgar samt förbundsmötets och 
styrelsens beslut samt sådana avtal gällande de anställda som binder förbundet. 
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En medlem bör inte ingå sådana avtal gällande de anställda, som innebär avvikelse 
från en sådan allmänt accepterad och för förbundet bindande arbetsgivarprincip, som 
uppenbart skulle medföra en försvagning av arbetsgivarnas position. 
 
En medlem är inte berättigad att utan styrelsens tillstånd ingå kollektivavtal gällande 
sina anställda som arbetar inom branscher som lyder under förbundet. 
 

 21 §  Särskilda förpliktelser för medlemsförening  
 

En förening som är medlem i förbundet är förpliktad att tillse att dess medlemmar följer 
dessa stadgar, beslut fattade i enlighet med dessa stadgar och sådana avtal som 
binder förbundet. 
 

 22 §  Uppgifter som ska meddelas förbundet  
 

En medlem ska årligen inom en av styrelsen bestämd tid och enligt förbundets 
anvisningar till förbundet meddela antalet personer i anställningsförhållande under 
föregående år och uppgifter om de under sagda år till vederbörande utbetalade lönerna 
eller övriga för fastställande av medlemsavgiften nödvändiga uppgifter. En ny medlem 
som ansluter sig till förbundet ska ge dessa uppgifter i samband med sin 
medlemsansökan. 
 
En medlem är även i övrigt förpliktad att meddela de uppgifter förbundet anhåller om 
beträffande löner och övriga till anställningsförhållanden anslutna uppgifter för ovan i  
2 § avsedda ändamål. 
 
Förbundets styrelse utfärdar principiella anvisningar om användningen av 
ifrågavarande uppgifter. 

 
 23 §  Anmälan om strejk eller andra stridsåtgärder  
 

Om strejk, blockad eller annan stridsåtgärd utbrutit eller hotar att utbryta på 
förbundsmedlems arbetsplats ska förbundets styrelse utan dröjsmål meddelas därom.  
Styrelsen ska vidta åtgärder för att avblåsa eller förhindra strejken samt för att lösa 
konflikten i godo. 

 
 24 §  Lockout  
 

Ämnar medlem i förbundet eller flera medlemmar tillsammans förklara lockout, ska 
förbundets styrelse meddelas därom samt om åtgärdens orsaker och lockoutens 
omfattning och villkoren för att den ska avblåsas. Styrelsens tillstånd ska inhämtas 
innan lockout tillgrips. 

 
 25 §  Förbud mot anställning av strejkande eller från arbete avstängda personer  
 

En medlem i förbundet har inte rätt att under pågående strejk, blockad eller lockout i 
sitt arbete använda hos annan arbetsgivare anställda arbetstagare, vilka är i strejk eller 
avstängda från arbete. Medlemmen har inte heller rätt att understöda dem på annat 
sätt. 
 

 26 §  Stadgeändring och upplösning av förbundet  
 

Förslag till ändring av stadgarna anses ha blivit godkänt om minst tre fjärdedelar av de 
avgivna rösterna vid förbundsmötet understött förslaget. Beslut om upplösning av 
förbundet förutsätter ovan nämnda majoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra 
följande förbundsmöten hållna med minst en månads mellanrum.   
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Upplöser sig eller upplöses förbundet ska dess medel användas för något ändamål i 
nära anslutning till förbundets verksamhet i enlighet med beslut som fattas vid det sista 
förbundsmötet. 

 
 
  - Helsingfors 2021 - 


