Stadgar för Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse sr

§1
Stiftelsens namn är Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse sr. Stiftelsens hemort är Helsingfors och dess
språk svenska.
§2
Stiftelsens ändamål är att inom den svenskspråkiga ingenjörs- och arkitektkåren i Finland verka för
främjandet av teknikens, de tekniska vetenskapernas, industrins och byggnadskonstens utveckling.
Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt, kulturellt och på annat sätt stödja den
svenskspråkiga ingenjörs- och arkitektkåren i Finland. Stiftelsen kan också eljest stödja utbildning och
forskning samt idka all annan laglig verksamhet som främjar och stödjer stiftelsens ändamål

§3
Stiftelsens grundkapital är en miljon gamla mark.
Stiftelsens grundkapital bör förvaltas så, att endast avkastningen av detsamma används för i § 2 nämnda
ändamål. Om inte beträffande på annat sätt till stiftelsen överlåtna medel särskilt stadgas, får dessa medel i
sin helhet användas för befrämjande av stiftelsens ändamål.
Stiftelsen kan ta emot donationer och testamenten och öka sina tillgångar också på annat sätt. De emottagna
tillgångarna kan undantagsvis förvaltas som särskilda fonder, såframt deras ändamål är förenliga med
stiftelsens egna.
Stiftelsens medel skall förvaltas i enlighet med stiftelselagens bestämmelser.
Stiftelsen har rätt att äga och besitta fast egendom.
§4
Stiftelsens verksamhetsorgan är dess styrelse. Stiftelsen kan ha en verkställande direktör.
§5
Stiftelsens företräds av och dess angelägenheter sköts av en styrelse bestående av fem medlemmar. De väljs
av Tekniska Föreningens i Finland styrelse för tre år i sänder. Av styrelsemedlemmarna skall minst en
representera Tekniska Föreningen i Finland och minst en skall vara insatt i placeringsfrågor.
De invalda styrelsemedlemmarnas mandatperiod räknas från 1 januari till 31 december. Avgår invald
styrelsemedlem under sin mandattid utser Tekniska Föreningens i Finland styrelse en ny medlem för
återstående mandattid

Mandattiden för styrelsens nuvarande medlemmar följer mandattiden som de valts till.
På styrelsen ankommer bl.a.:
1. att sköta förvaltningen av stiftelsen och svara för att stiftelsens verksamhet organiseras på ett
ändamålsenligt sätt för fullgörandet av ändamålet,
2. att se till att stiftelsens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt,
3. att representera stiftelsen och tala och svara för den
4. att förverkliga stiftelsens ändamål i enlighet med 2 § i stadgarna
5. att vid behov utse en ombudsman för stiftelsen och att utse övriga funktionärer för att sköta stiftelsens
löpande ärenden,
6. att fastställa lön och övriga förmåner för stiftelsens funktionärer
7. att tillsätta behövliga utskott för stiftelsen,
8. att besluta om den strategiska utvecklingen av stiftelsen,
9. att fastställa styrelsens arbetsordning
10. att utföra övriga uppgifter som hör till styrelsen.
§6
Styrelsen utser inom sig en ordförande och en viceordförande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid förfall för ordföranden av viceordföranden. I
möteskallelsen anges de ärenden som behandlas vid mötet.
Styrelsemötena leds av ordföranden, eller vid förfall för denna av viceordföranden. För beslut krävs att
minst tre närvarande medlemmar är ense.
§7
Ombudsmannen eller verkställande direktören svarar för att fullgöra stiftelsens ändamål och sköter
stiftelsens övriga dagliga förvaltning enligt styrelsens anvisningar och styrelsens arbetsordning.

§8
Stiftelsen företräds av två styrelsemedlemmar tillsammans eller av en styrelsemedlem tillsammans med en
av styrelsen förordnad namngiven person.
§9
För granskning av räkenskaperna och förvaltningen utser styrelsen för Tekniska Föreningen i Finland en
CGR-revisor och om inte till revisor valts en CGR-revisionssammanslutning, en CGR-suppleant. Revisorns
och den eventuella suppleantens mandat är ett tillsvidare förordnande såframt föreningens styrelse ej annat
beslutat.

§ 10
Stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Verksamhetsberättelsen och bokslutet för föregående
redovisningsperiod skall lämnas till revisorn för granskning före utgången av mars. Revisorn skall avge sin
revisionsberättelse inom fyra veckor efter det att bokslutshandlingarna har överlämnats till revision.
§ 11
Styrelsen sammanträder årligen till årsmöte före utgången av maj månad. Vid årsmötet behandlas
följande ärenden:








föredras verksamhetsberättelsen för föregående år,
föredras bokslutet för föregående år,
föredras revisionsberättelsen och styrelsens eventuella förklaring i med anledning av den,
besluts om fastställande av bokslutet och om eventuella andra åtgärder med anledning av
bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen
besluts om åtgärder som föranleds av föregående verksamhetsårs överskott eller underskott,
besluts om revisorns arvode,
behandlas de övriga ärenden som nämns i möteskallelsen
§ 12

Beslut om ändring av stiftelsens stadgar och om upplösning av stiftelsen bör ske vid två på
varandra följande styrelsemöten med minst en och högst tre månaders mellanrum och beslutet är giltigt endast om vartdera mötets beslut är likalydande.
Beslut om ändring av stiftelsens stadgar blir giltigt endast om minst fyra femtedelar (4/5) av styrelsens
medlemmar omfattar beslutet vid vartdera ovannämnda möte.
Beslut om upplösning av stiftelsen blir giltigt endast om samtliga styrelsemedlemmar omfattar beslutet
vid vartdera ovannämnda möte.
§ 13
Om stiftelsen upplöses, skall dess tillgångar användas enligt styrelsens beslut till för ändamål som
överensstämmer med det ändamål som anges i 2 § av dessa stadgar.
§ 14
I övrigt skall stadganden i gällande stiftelselag lända till efterrättelse.

