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Lag
om ändring av 6 § i lagen om Trafikskyddet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Trafikskyddet (278/2003) 6 § som följer:

6 §

Organens uppgifter

Vid centralorganisationens möte
1) fattas beslut om fastställande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet för

styrelsens medlemmar och verkställande direktören,
2) fattas beslut om eventuell medlemsavgift och dess belopp för det följande verksam-

hetsåret,
3) väljs de medlemmar i styrelsen vilka enligt 5 § 3 mom. ska väljas av centralorgani-

sationens möte,
4) väljs två revisorer och revisorssuppleanter för dem, och
5) bestäms arvodena för styrelsens ordförande och medlemmar samt revisorerna för

det följande verksamhetsåret.
På styrelsen ankommer att
1) fastställa verksamhetsplanen och budgeten för det följande året,
2) besluta om att anta medlemmar i och utesluta medlemmar ur Trafikskyddet,
3) anställa och avskeda verkställande direktören och bestämma hans eller hennes löne-

förmån samt att förordna en ställföreträdare för verkställande direktören,
4) fastställa en arbetsordning för Trafikskyddet, och
5) även i övrigt utöva Trafikskyddets högsta beslutanderätt i ärenden, i vilka beslutan-

derätten inte enligt 1 mom. ankommer på centralorganisationens möte.
På verkställande direktören ankommer att
1) ordna skötseln av Trafikskyddets ekonomi och tillgångar,
2) bereda de ärenden som ska behandlas i styrelsen,
3) verkställa styrelsens beslut, och
4) leda Trafikskyddets verksamhet i enlighet med arbetsordningen och utföra de övriga

uppgifter i anslutning till den verkställande makten som inte ankommer på styrelsen.
Bestämmelser om vilka övriga uppgifter som ankommer på centralorganisationens

möte och styrelsen, om de uppgifter som ankommer på övriga organ som avses i 5 §
1 mom. samt om organens verksamhet utfärdas genom förordning av statsrådet.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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