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L a g

Nr 789

om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Israel för att undvika dubbelbeskatt-
ning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på

förmögenhet

Given i Helsingfors den 9 oktober 1998

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Bestämmelserna i det i Helsingfors den 8

januari 1997 mellan Republiken Finland och
Staten Israel ingångna avtalet för att undvika
dubbelbeskattning och förhindra kringgående
av skatt beträffande skatter på inkomst och
på förmögenhet är, för så vitt de hör till om-
rådet för lagstiftningen, i kraft så som därom
har överenskommits.

2 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

av denna lag utfärdas vid behov genom för-
ordning.

3 §
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt

som fastställs genom förordning.

Helsingfors den 9 oktober 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Minister Jouko Skinnari

RP 98/1998
StaUB 26/1998
RSv 96/1998
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F ö r o r d n i n g

Nr 790

om ikraftträdande av avtalet med Israel för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet

Given i Helsingfors den 23 oktober 1998

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets
verksamhetsområde stadgas:

1 §
Det i Helsingfors den 8 januari 1997 mel-

lan Republiken Finland och Staten Israel
ingångna avtalet för att undvika dubbelbe-
skattning och förhindrande av kringgående
av skatt beträffande skatter på inkomst och
förmögenhet, i vilket vissa bestämmelser
godkänts genom en lag av den 9 oktober
1998 (789/1998) som även Ålands lagting för
sin del gett sitt bifall till och vilket republikens
president godkänt likaså den 9 oktober 1998,
är i kraft från den 8 november 1998 så som
därom överenskommits.

2 §
Närmare föreskrifter om verkställigheten

av avtalet utfärdas vid behov av finansmi-
nisteriet.

3 §
Lagen den 9 oktober 1998 om godkännan-

de av vissa bestämmelser i avtalet med Is-
rael för undvikande av dubbelbeskattning
och förhindrande av kringgående av skatt
beträffande skatter på inkomst och förmö-
genhet (789/1998) och denna förordning trä-
der i kraft den 8 november 1998.

Helsingfors den 23 oktober 1998

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Minister Jouko Skinnari

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 90/1998)
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Undervisningsministeriets beslut

Nr 791

om anteckning av religionssamfundet Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta
i registret över religionssamfund

Utfärdat i Helsingfors 29 september 1998

I en skrivelse till undervisningsministeriet har läraren Vinh Tuyen och 36 andra personer,
som uppgivit sin bostadsort och sitt yrke, i enlighet med 13 § religionsfrihetslagen anmält
om bildande av ett religionssamfund med namnet Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yh-
dyskunta, vars hemort är Åbo. Till anmälan har fogats en redogörelse för samfundets trosbe-
kännelse och form för offentlig religionsutövning samt den godkända samfundsordningen
som följer:

Trosbekännelse

Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yh-
dyskunta bekänner den lära Buddha har
skänkt mänskligheten som den rätta vägen;
denna väg leder den som följer den till in-
sikt om den absoluta sanningen och till upp-
nåelse av fullkomlighet, liksom Buddha
gjorde genom sina ansträngningar.

Vi bekänner och vill på djupet förstå
Buddhas insikt, som säger att människans
liv till sin karaktär är ofullkomligt; det leder
genom en smärtfylld födelse till ålderdom,
sjukdom och död. Som ofullkomliga har vi i
livet hållit fast vid omständigheter som för-
ändras och har så själva orsakat lidandet.
När Buddha nådde insikt frigjordes han från
ofullkomligheten och lidandet.

Vi tror att det är möjligt för alla levande
varelser att nå Buddhas insikt. Insikten och
fullkomligheten når vi genom att utöva
Buddhas lärdomar.

För att nå det fullkomliga sinnestillståndet
förlitar vi oss på Buddha, han som nått full-
komligheten, han som varken har början,
mittpunkt eller slut, är gränslös i sin frihet
och visdom. Liksom Buddha nådde fullkom-
ligheten tror vi att alla levande varelser bär
på denna möjlighet till fullkomlighet, som

kan bli verklighet för oss genom att vi ut-
övar Buddhas läror.

För att nå det fullkomliga sinnestillståndet
förlitar vi oss på Buddhas lärdomar. Vi vill
följa de metoder och religionsutövningsfor-
mer för att nå fullkomligheten som Buddha
har lärt ut. Vi högaktar alla de olika sätt
som Buddha har lärt oss, och som vi också
kallar hängivna processer. Med hjälp av dem
kan vi nå fullkomlighet och få ett slut på
lidandet, och frigöra oss från livets och dö-
dens kretslopp; från födelsen, ålderdomen,
sjukdomen och döden. Genom att följa
Buddhas läror når vi fullkomligheten.

För att nå det fullkomliga sinnestillståndet
förlitar vi oss på gemenskapen av tidigare,
nuvarande och kommande utövare av Budd-
has läror. När vi följer Budddhas lära är vi
till stöd för varandra på den ädla vägen mot
fullkomlighet.

Formen för religionsutövning

Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yh-
dyskunta förmedlar och sprider den buddis-
tiska traditionen från Vietnam.

Samfundet ordnar religiösa ceremonier för
dyrkan och annan religionsutövning enligt
den buddistiska tron samt buddistiska fester.
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Samfundet strävar efter att främja buddis-
tisk fostran.

Samfundsordning för Suomen
vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta

1 §

Samfundets namn och hemort

Samfundets namn är Suomen vietnami-
laisten buddhalaisten yhdyskunta.

Samfundets hemort är Åbo.
Samfundet har rätt att ordna möten för

samfundets offentliga religionsutövning.

Buddistiska lokalgrupper

2 §

Buddistiska lokalgrupper

Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yh-
dyskunta består av buddistiska lokalgrupper.
Lokalgrupperna är självständiga enheter vars
verksamhet skall vara förenlig med samfun-
dets principer, regler och verksamhet.

Lokalgrupperna bildas så att minst tio (10)
buddister som verkar på samma ort eller
annars utövar religion tillsammans upprättar
ett skriftligt avtal om att bilda en
lokalgrupp, uppger att de godkänner denna
samfundsordning samt därefter ber samfun-
det om rätt att få ansluta sig till samfundet.

Samfundsmötet godkänner lokalgrupperna
som delar av samfundet med minst två tred-
jedelsmajoritet (2/3) av de avgivna rösterna
på två efter varandra följande möten.

Lokalgrupperna svarar själva och
självständigt för sin egen lokala verksamhet,
sin förmögenhet och sin ekonomi.

Samfundet kan utesluta sådana lokalgrup-
per vars verksamhet inte är förenlig med
samfundets verksamhet, regler eller
principer. En uteslutning sker på beslut av
två efter varandra följande samfundsmöten,
om minst två tredjedelar (2/3) av de närva-
rande medlemmarna på vardera mötet under-
stöder uteslutningen.

En lokalgrupp kan utträda ur samfundet.
Ett utträde sker på beslut av två efter var-
andra följande lokala gruppmöten, om minst
fyra femtedelar (4/5) av de närvarande med-
lemmarna på vardera mötet understöder ut-
trädet.

En lokalgrupp kan upplösas på beslut av

två efter varandra följande lokala gruppmö-
ten, om minst fem sjättedelar (5/6) av alla
röstberättigade medlemmar i lokalgruppen
på vardera mötet understöder upplösningen.

Om en lokalgrupp upplöses, övergår den
egendom som finns kvar efter att alla skul-
der har betalats, på samfundet eller så
används den, om samfundet inte finns, för
att sprida buddistisk litteratur i Finland.

3 §

Lokalgruppernas förvaltning

Lokalgruppernas angelägenheter sköts av
styrelsen, som årsmötet väljer för ett år i
sänder. Till styrelsen hör en ordförande och
en vice ordförande, sekreterare och kassör
och ett nödvändigt antal, men likväl minst
två och högst fem ordinarie medlemmar.

Styrelsen har till uppgift att
1) sköta och övervaka lokalgruppens ange-

lägenheter,
2) ta initiativ och göra framställningar till

årsmötet och andra lokala gruppmöten,
3) omsorgsfullt sköta lokalgruppens eko-

nomi och egendom,
4) anta och säga upp lokalgruppens funk-

tionärer,
5) årligen sammanställa lokalgruppens års-

och räkenskapsberättelse samt bokslut,
6) utföra andra uppgifter som anförtrotts

den.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ord-

föranden eller vid förhinder för honom på
kallelse av vice ordföranden när de anser det
nödvändigt eller om minst två av styrelsens
medlemmar kräver det. Styrelsen är beslut-
för om minst två medlemmar och ordföran-
den eller vice ordföranden är närvarande.
Besluten fattas med enkel röstmajoritet. Om
rösterna faller lika avgör ordförandens röst.

Lokalgruppens namn tecknas av ordföran-
den eller vice ordföranden var för sig eller
kassören och sekreteraren tillsammans.

Styrelsen kan på beslut av ett lokalgrupps-
möte avsättas under pågående mandatperiod,
om två tredjedelar (2/3) av de närvarande
röstberättigade lokalgruppsmedlemmarna un-
derstöder avsättningen.

4 §

Lokalgruppernas möten

Lokalgruppernas möten sammankallas av
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styrelsen med ett brev till medlemmarna se-
nast fjorton dagar före mötet under den
adress som respektive medlem uppgett.

Besluten fattas med enkel röstmajoritet,
när inte något annat särskilt har bestämts i
samfundsordningen. Om rösterna faller lika
avgör ordförandens röst.

I angelägenheter som gäller en lokalgrupp
tillkommer den högsta beslutanderätten
gruppmötet. Överlåtelse och inteckning av
fast egendom är ärenden som skall behand-
las på ett gruppmöte.

Rösträtt på mötena har alla myndiga med-
lemmar i gruppen.

Över mötena förs protokoll, som
undertecknas av ordföranden och sekretera-
ren. Protokollet skall upprättas och justeras
inom fjorton (14) dagar efter mötet. Proto-
kollet skall justeras och undertecknas även
av två av mötet utsedda protokollejusterare.

5 §

Lokalgruppernas årsmöte

Lokalgruppernas årsmöten hålls senast i
februari. På årsmötet behandlas följande
ärenden:

1) öppnande av mötet,
2) val av ordförande för mötet, sekreterare,

två protokolljusterare och två rösträknare,
3) konstaterande av mötets lagenlighet och

beslutförhet,
4) godkännande av föredragningslistan för

mötet,
5) behandling av årsberättelsen, räkenska-

perna och revisorernas utlåtande,
6) beslut om beviljande av ansvarsfrihet

för styrelsen och andra redovisningsskyldiga,
7) fastställande av verksamhetsplanen,

budgeten samt medlemsavgiftens storlek för
innevarande kalenderår,

8) val av ny styrelse,
9) val av två (2) revisorer,
10) övriga ärenden på föredragningslistan.

Samfundet

6 §

Samfundets styrelse

Samfundets angelägenheter sköts av styrel-
sen, som väljs av årsmötet för ett år i sän-
der. Till styrelsen hör en ordförande och en
vice ordförande, vilka också är ordförande

respektive vice ordförande för samfundet, en
sekreterare, en kassör och minst två och
högst fem andra ordinarie medlemmar.

Styrelsen har till uppgift att
1) sköta och övervaka samfundets angelä-

genheter,
2) ta initiativ och göra framställningar till

årsmötet och andra samfundsmöten,
3) omsorgsfullt sköta samfundets ekonomi

och egendom,
4) anta och säga upp samfundets funktio-

närer,
5) årligen sammanställa samfundets årsbe-

rättelse och räkenskapsberättelse samt bok-
slut,

6) utföra andra uppgifter som den anför-
tros.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ord-
föranden eller vid förhinder för honom på
kallelse av vice ordföranden när de anser det
nödvändigt eller om minst två av styrelsens
medlemmar kräver det.

Styrelsen är beslutför om minst två med-
lemmar och ordföranden eller vice ordföran-
den är närvarande. Besluten fattas med enkel
röstmajoritet. Om rösterna faller lika avgör
ordförandens röst.

Samfundets namn tecknas av ordföranden
eller vice ordföranden var för sig eller av
kassören och sekreteraren tillsammans.

Styrelsen kan på beslut av samfundsmötet
avsättas under pågående mandatperiod, om
två tredjedelar (2/3) av de närvarande röst-
berättigade medlemmarna i samfundet un-
derstöder avsättningen.

7 §

Samfundets möten

Samfundets möten sammankallas av sty-
relsen med ett brev till medlemmarna senast
fjorton dagar före mötet under den adress
som respektive medlem har uppgett.

Besluten fattas med enkel röstmajoritet,
om inte något annat särskilt bestäms i sam-
fundsordningen. Om rösterna faller lika av-
gör ordförandens röst.

Den högsta beslutanderätten i samfundets
angelägenheter tillkommer samfundsmötet.
Överlåtelse och inteckning av fast egendom
är sådana ärenden som skall behandlas på ett
samfundsmöte.

Rösträtt på ett samfundssmöte har alla
myndiga medlemmar i samfundet.

Över mötena förs protokoll, som
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undertecknas av ordföranden och sekretera-
ren. Protokollet skall upprättas och justeras
inom fjorton (14) dagar efter mötet. Proto-
kollet skall justeras och undertecknas även
av två av mötet utsedda protokolljusterare.

8 §

Samfundets årsmöte

Samfundets årsmöte hålls senast i mars. På
årsmötet behandlas följande ärenden:

1) öppnande av mötet,
2) val av ordförande för mötet, sekreterare,

två protokolljusterare och två rösträknare,
3) konstaterande av mötets lagenlighet och

beslutförhet,
4) godkännande av föredragningslistan för

mötet,
5) behandling av årsberättelsen, räkenska-

perna och revisorernas utlåtande,
6) beslut om beviljande av ansvarsfrihet

för styrelsen och andra redovisningsskyldiga,
7) fastställande av verksamhetsplanen,

budgeten samt medlemsavgiftens storlek för
innevarande kalenderår,

8) val av ny styrelse,
9) val av två (2) revisorer,
10) övriga ärenden på föredragningslistan.
Samfundets hemort anses i första hand

vara mötesplatsen, men också någon lokal-
grupp kan vara värd för mötet på sin egen
ort, om det på föregående möte fattats beslut
om att mötet skall hållas på denna ort.

Övriga bestämmelser

9 §

Medlemmar

Alla buddister har oberoende av nationali-
tet rätt att ansluta sig som medlem av sam-
fundet, om han meddelar sin önskan att göra
det och godkänner samfundets syfte och reg-
ler.

Medlemskap fås genom anslutning till en
lokalgrupp, vars styrelse godkänner medlem-
marna på ansökan. Ansökningarna riktas till
lokalgruppen eller samfundet.

Medlemmarna har rätt att utträda ur sam-
fundet. En skriftlig anmälan om utträdet
görs till lokalgruppen eller dess ordförande.

Efter att en begäran om utträde behandlats
av lokalgruppens styrelse underrättas grup-

pens medlemmar omedelbart och de andra
samfundsmedlemmarna på årsmötet eller på
annat sätt som anses lämpligt om utträdet.

Samfundets styrelse eller styrelsen för en
lokalgrupp har efter att ha rådgjort med
samfundets styrelse rätt att utesluta en med-
lem som inte iakttar reglerna eller en med-
lem som genom sin verksamhet föranleder
samfundet eller gruppen dåligt rykte inom
eller utanför gruppen, eller en medlem som
inte utför ett förtroendeuppdrag som samfun-
det gett honom.

10 §

Avgifter och finansiering

Medlemmarna skall betala månadsavgift
till sin lokalgrupp. Det lokala gruppmötet
fastställer storleken på avgiften.
Medlemmarna behöver inte betala någon
avgift till samfundet.

Samfundet finansierar sin verksamhet med
en del av de månadsavgifter som lokalgrup-
perna får av sina medlemmar. Lokalgrupper-
na skall överlåta minst en tiondedel (1/10)
av intäkterna av medlemsavgifterna till sam-
fundet.

Lokalgrupperna är skyldiga att ge samfun-
det också annan finansiering, om samfunds-
mötet så beslutar.

Till stöd för sin verksamhet tar samfundet
emot donationer och testamenten.

Samfundets och de lokala gruppernas eko-
nomi skall i första hand gynna buddistisk
religionsutövning.

11 §

Ändring av samfundsordningen

För ändring av samfundsordningen krävs
ett beslut av samfundsmötet som vunnit un-
derstöd av minst fyra femtedelar (4/5) av de
närvarande samfundsmedlemmarna.

12 §

Upplösning av samfundet

För upplösning av samfundet krävs ett be-
slut av samfundsmötet som vunnit understöd
av minst fem sjättedelar (5/6) av alla närva-
rande röstberättigade samfundsmedlemmar
på två efter varandra följande möten.

Om samfundet upplöses skall den
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egendom som återstår då alla skulder beta-
lats användas för spridning av buddistisk
litteratur i Finland.

Undervisningsministeriet har prövat detta
ärende.

Samfundsordningen för religionssamfundet
Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yh-
dyskunta har utarbetats enligt religionsfri-
hetslagen av den 10 november 1922 och

samfundets trosbekännelse eller formen för
dess offentliga religionsutövning strider inte
mot lag eller god sed.

Samfundets styrelse fyller de villkor som
anges i 15 § religionsfrihetslagen.

Med stöd av detta bestämmer
undervisningsministeriet att Suomen vietna-
milaisten buddhalaisten yhdyskunta och dess
lokalgrupp skall införas i registret över reli-
gionssamfund.

Helsingfors den 29 september 1998

Undervisningsminister Olli-Pekka Heinonen

Äldre regeringssekreterare Antti Vuorinen
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Undervisningsministeriets beslut

Nr 792

om anteckning av religionssamfundet Islamilainen Al-Hudaa Yhdyskunta Suomessa
i registret över religionssamfund

Utfärdat i Helsingfors den 29 september 1998

I en skrivelse till undervisningsministeriet har studerande Ahmed Wali Dahir Haddi och 22
andra personer, som uppgivit sin bostadsort och sitt yrke, i enlighet med 13 § religionsfri-
hetslagen anmält om bildande av ett religionssamfund med namnet Islamilainen Al-Hudaa
Yhdyskunta Suomessa, vars hemort är Helsingfors. Till anmälan har fogats en redogörelse
för samfundets trosbekännelse och form för offentlig religionsutövning samt den godkända
samfundsordningen som följer:

Trosbekännelse

Tro på en enda Gud, Hans Änglar, Hans
skrifter, den sista dagen, Hans profet
Mohammed, samt alla Hans andra profeter.

Form för offentlig religionsutövning

1) Utöva och undervisa i islam och islams
principer,

2) tjäna Gud enligt Koranens och profeten
Mohammeds läror,

3) hjälpa fattiga och hjälpbehövande ge-
nom att årligen ge dem allmosor (Zakat),

4) fasta en gång om året under en månads
tid,

5) göra en pilgrimsfärd till Mecka en gång
i sitt liv, om man bara har råd.

Samfundsordning

1 §
Samfundets namn är Islamilainen Al-Hu-

daa Yhdyskunta Suomessa (Islamic Al-Hu-
daa Society in Finland) och dess hemort är
Helsingfors.

2 §
Samfundet bekänner sig till den islamiska

tron som grundar sig på den Heliga Qur’an-
ens skrifter. Genom tron vill man främja
fred, kärlek till nästan och jämlikhet mellan
människor här på jorden. (Q.33:35—36)

3 §
För att uppnå sitt islamiska syfte ordnar

samfundet tillställningar för religionsutöv-
ning på offentliga eller enskilda platser som
lämpar sig för ändamålet. Formerna för reli-
gionsutövningen är följande:

a) offentliga möten för undervisning i
islam och andra islamiska tillställningar in-
omhus och utomhus,

b) hjälpa den somaliska gemenskapen i
Finland att få kunskap om islam och den
somaliska kulturen,

c) begravnings- och minnesstunder,
d) ordna olika seminarier, öppna diskus-

sioner och utbildning om islam och den so-
maliska kulturen,

Programmet vid religionsutövningen består
av tal, predikan och bön.

Religionsutövningen förrättas av samfun-
dets imam ensam eller med biträde eller av
funktionär som valts för ett bestämt verk-
samhetsområde.
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4 §
Varje i Finland bosatt muslim kan ansöka

om medlemskap i samfundet. Villkoren för
att bli godkänd som medlem är:

a) den som ansöker om medlemskap skall
förklara att han godkänner samfundets stad-
gar,

b) medlemmarna betalar följande avgifter
till samfundet:

- anslutningsavgift.
Samfundets styrelse kan för en viss tid be-

fria en medlem från samfundsavgiften på
grund av sjukdom.

5 §
En medlem kan utträda ur samfundet ge-

nom att lämna styrelsen ett skriftligt med-
delande om utträdet.

6 §
Styrelsen kan utesluta en medlem som
- inte betalar sin samfundsavgift på ett år,
- genom sin verksamhet skadar samfundet,

eller
- handlar mot denna samfundsordning

och/eller goda levnadssätt. Innan beslutet om
uteslutning fattas har medlemmen rätt att
framföra sin åsikt i ärendet till samfundssty-
relsen.

7 §
Medlemmarna betalar månatligen samfun-

det en avgift som är 50 mk per månad för
varje myndig medlem. Årsmötet beslutar om
storleken på anslutningsavgiften.

8 §
Samfundets verksamhet leds av samfunds-

styrelsen. Till styrelsen hör minst sju och
högst elva ordinarie medlemmar som skall
iaktta goda levnadssätt och som valts bland
samfundsmedlemmarna för ett år i sänder av
det ordinarie samfundsmötet.

Samfundsstyrelsen står i sin helhet i tur att
avgå på varje ordinarie samfundsmöte. Med-
lemmar som är i tur att avgå kan återväljas.
Samfundsmötet kan också annars avsätta
styrelsen eller en styrelsemedlem, om det
finns anledning till detta.

En medlem i samfundsstyrelsen kan avgå
från sin uppgift under pågående mandat ge-
nom att skriftligen meddela styrelsen om
detta.

Styrelsen har till uppgift att
a) i enlighet med denna samfundsordning,

beslut av samfundsmötet samt bestämmel-

serna i de lagar som gäller religionssamfund
sköta och övervaka samfundets angelägen-
heter,

b) ta initiativ och göra framställningar till
samfundsmötet,

c) omsorgsfullt sköta samfundets ekonomi
och egendom,

d) besluta om medlemskap skall beviljas
dem som anmält sig som medlemmar,

e) anställa och avskeda samfundets funk-
tionärer,

f) välja och entlediga första herden, som
svarar för samfundets religionutövning, samt
under honom lydande herdar, som eventuellt
behövs för vissa verksamhetsområden och
som utför sina uppdrag enligt anvisningar,

g) årligen sammanställa samfundets räken-
skapsberättelser och förelägga dem för god-
kännande av revisorerna som väljs på det
ordinarie samfundsmötet,

h) sammanställa samfundets verksamhets-
berättelser för de ettåriga verksamhetsperio-
derna samt den därtill anslutna räkenskaps-
berättelsen och förelägga dem för behand-
ling av det ordinarie samfundsmötet.

Samfundsstyrelsen sammanträder på kal-
lelse av ordföranden eller första herden så
ofta det är påkallat, men minst två gånger
under ett kalenderår, och är beslutför om
minst 2/3 av styrelsemedlemmarna är närva-
rande.

Samfundsstyrelsen skall sammankallas
också om minst 1/3 av styrelsemedlemmar-
na så kräver för behandlingen av något
särskilt angivet ärende. Styrelsen samman-
kallas genom bevisliga skriftliga kallelser,
och möteskallelserna skall sändas till med-
lemmarna minst fem dagar före det tilltänkta
mötet.

På samfundsstyrelsens möten förs proto-
koll av den som väljs till uppgiften, proto-
kollet justeras i slutet av mötet och det
kontrasigneras av de styrelsemedlemmar
som deltagit i mötet.

Besluten på samfundsstyrelsens möten fat-
tas med enkel röstmajoritet. Om rösterna
faller lika avgör mötesordförandens stånd-
punkt.

9 §
Samfundsstyrelsen utser vid behov inom

sig eller bland samfundsmedlemmarna nöd-
vändiga avlönade och andra funktionärer.

10 §
Samfundets namn tecknas av samfundssty-
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relsens ordförande, generalsekreterare och
imamen var för sig.

11 §
Samfundets räkenskaper avslutas kalender-

årsvis och de skall vara färdiga för revision
den 15 november. Revisorerna skall lämna
sitt revisionsutlåtande till samfundssstyrelsen
före den 1 december.

12 §
Högsta beslutanderätt i alla angelägenheter

som rör samfundet utövas av samfundsmö-
tet. Samfundsstyrelsen har likväl rätt att fatta
beslut i de ärenden som i samfundsordning-
en särskilt har anförtrotts den att besluta om.

Ordinarie samfundsmöte hålls med ett års
mellanrum i juni-december vid en tid och på
en plats som samfundsstyrelsen närmare be-
stämmer.

Extra samfundsmöte hålls när samfunds-
styrelsen anser det nödvändigt eller när
minst 1/10 av samfundsmedlemarna skrift-
ligen kräver det för behandlingen av ett
särskilt angivet ärende.

Om ordinarie samfundsmöte underrättas
medlemmarna skriftligt eller i någon sam-
fundspublikation minst en månad före mötet
och om extra samfundsmöte minst två veck-
or före mötet på samma sätt som om ordina-
rie samfundsmöte.

Samfundets medlemmar har rätt att delta i
samfundsmöten enbart personligen och varje
medlem har en röst. För att rösträtten skall
kunna utnyttjas på samfundsmötet krävs att
alla samfundsavgifter som förfallit till betal-
ning har betalts.

På samfundsmötet förs protokoll av den
som väljs till uppgiften i början av mötet.
Protokollet undertecknas av mötets ordföran-
de och protokollföraren. Protokollet justeras
av två medlemmar som varje gång väljs för
ändamålet.

Besluten på samfundsmötena fattas med
enkel majoritet. Val förrättas när så krävs
med slutna röstsedlar. Faller rösterna lika
avgör lotten.

På det ordinarie samfundsmötet behandlas
efter att valet av ordförande för mötet, pro-
tokollförare, och protokolljusterare förrättats,
följande ärenden:

1) presentation av samfundsstyrelsens be-
rättelse om verksamheten under föregående
verksamhetsperiod,

2) presentation av bokslutet, räkenskapsbe-
rättelsen och revisorernas utlåtande om räken-

skaperna under föregående period samt
fastställande av bokslutet,

3) beslut om beviljande av ansvarsfrihet,
4) ärenden som samfundsstyrelsen och

medlemmarna föreslagit,
5) beslut om storleken på anslutningsavgif-

ten och samfundsavgiften,
6) beslut om styrelsemedlemmarnas arvo-

den,
7) val av
a) ordförande i samfundsstyrelsen,
b) övriga ordinarie medlemmar i

samfundsstyrelsen,
8) val av två revisorer och en suppleant.
Framställningar som avses bli behandlade

på det ordinarie samfundsmötet skall ges
skriftligen till samfundsstyrelsen senast en
månad före mötet.

På ett extra samfundsmöte behandlas efter
att ordförande, protokollförare och proto-
kolljusterare för mötet valts, bara de ärenden
som är anledningen till att mötet samman-
kallats.

13 §
Beslut om upplösning av samfundet fattas

av samfundsmötet. Samfundet kan upplösas
bara om minst 2/3 av de närvarande med-
lemmarna understöder detta. Alla tillgångar
och ansvarsförpliktelser skall först utredas
och sedan fattas beslut om upplösande.

De resterande medlen överlåts på en
sammanslutning som befrämjar den islamis-
ka tron eller bedriver social verksamhet
bland islamiska anhängare i Finland.

14 §
Beslut om ändring av denna samfundsord-

ning kan fattas av ett extra samfundsmöte,
som sammankallats för detta, med minst två
tredjedels majoritet (2/3) av de avgivna rös-
terna.

15 §
I övrigt iakttas gällande bestämmelser i de

lagar som gäller religionssamfund.

Undervisningsministeriet har prövat detta
ärende.

Samfundsordningen för religionssamfundet
Islamilainen Al-Hudaa Yhdyskunta Suomes-
sa har utarbetats enligt religionsfrihetslagen
av den 10 november 1922 (267/1922) och
samfundets trosbekännelse eller formen för
dess offentliga religionsutövning strider inte
mot lag eller god sed.
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Samfundets styrelse fyller de villkor som
anges i 15 § religionsfrihetslagen.

Med stöd av detta bestämmer undervis-

ningsministeriet att Islamilainen Al-Hudaa
Yhdyskunta Suomessa skall införas i regi-
stret över religionssamfund.

Helsingfors den 29 september 1998

Undervisningsminister Olli-Pekka Heinonen

Äldre regeringssekreterare Antti Vuorinen
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