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STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR PÅ SVENSKA I FINLAND SR 

1 § Stiftelsens namn och hemort  

Stiftelsens namn är Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland sr och dess hemort är 
Helsingfors. 

Stiftelsen kan i sin verksamhet parallellt med namnet använda det sekundära kännetecknet 
Svenska kulturfonden. 

2 § Ändamål  

Stiftelsens ändamål är att främja och stödja utbildning, kultur, konst, vetenskap och forskning 
samt samhällsservice som gynnar det svenska i Finland.  

3 § Hur ändamålet uppfylls  

Stiftelsen kan uppfylla sitt ändamål genom att  

- ombesörja beredning och finansiering av utbildnings- och kulturprojekt på svenska i Finland 
- stödja projekt som påverkar och främjar service på svenska 
- samordna och sköta olika finlandssvenska fonders utdelningsverksamhet för samma ändamål 

som stiftelsen har 
- ta initiativ till, medverka i samt informera om det kulturarbetet som gynnar det svenska i Fin-

land 
- ordna utbildning, diskussioner och konferenser inom sitt område 
- ordna utbildnings- och kulturpolitiska konferenser 
- beställa undersökningar och utredningar inom sitt område 
- via specialfond stödja grundaren för politiskt arbete som syftar till att stärka tvåspråkigheten 

och framför allt det svenska språkets ställning i Finland 
- i övrigt idka ändamålsfrämjande verksamhet.  

4 § Stiftelsekapital  

Stiftelsens medelsförvaltning ska vara planmässig. 

Stiftelsen har rätt att årligen motta medel av Svenska kulturfonden inom Svenska litteratursäll-
skapet i Finland rf för bestridande av direkta kostnader för verksamheten och upprätthållandet av 
kansli och erforderlig personal för verksamheten.  

Stiftelsen skall om möjligt undvika att under ett och samma kalenderår ta emot donationer och tes-
tamenten, utöver vad som behövs för upprätthållandet av verksamheten, utan eventuella testa-
menten och donationer till förmån för stiftelsen skall hänvisas till att förkovra kapitalet i Svenska 
kulturfonden inom Svenska litteratursällskapet i Finland rf. Ifall stiftelsen tillfaller förmögenhet 
genom testamente eller donation, skall styrelsen om möjligt med beaktande av ovanstående be-
gränsning gällande erforderligt verksamhetskapital, överföra ifrågavarande förmögenhet till 
Svenska kulturfonden inom Svenska litteratursällskapet i Finland rf.  

Stiftelsen kan idka samtlig laglig affärsverksamhet för att finansiera sin verksamhet. 

5 § Styrelsen  

Styrelsen sköter förvaltningen av stiftelsen och svarar för att stiftelsens verksamhet organiseras på 
ett ändamålsenligt sätt för fullgörandet av ändamålet. Styrelsen svarar för att tillsynen över stiftel-
sens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt. 

Styrelsen består av en ordförande och åtta andra medlemmar samt tre ersättare.   
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Styrelsen tillsätts och kan avsättas av Svenska folkpartiet i Finland r.p.:s partistyrelse. Beslut om 
avsättning fattas av två partistyrelsemöten med minst en månads mellanrum. Medlem kan dock 
inte avsättas inte under den mandatperiod under vilken stadgarna har ändrats, såvida medlem-
men inte ger sin tillåtelse till detta. En ersättare träder i stället för en styrelsemedlem enligt vad 
Svenska folkpartiet i Finland r.p.:s partistyrelse beslutade då ersättaren valdes. 

Styrelsens medlemmar bör vara väl förtrogna med samhälls-, utbildnings- och kulturliv och 
svenskt organisationsväsen samt de olika svenska regionerna inom Finland. 

Styrelsens ordförande utses för tre mandatperioder i sänder och samma person får utses för högst 
två på varandra följande sådana perioder. Styrelsens andra medlemmar samt ersättarna utses för 
två mandatperioder isänder och samma person får utses för högst tre sådana på varandra följande 
perioder. Medlemmar och ersättare kan återväljas till styrelseuppdrag tidigast tre år efter att ifrå-
gavarande persons föregående mandatperiod har gått ut. 

Styrelsen utser årligen inom sig en viceordförande för ett år isänder. 

Mandatperioden löper årligen från den 1 augusti till den 31 juli. 

Avvikande från ovanstående väljs den första ordföranden och medlemmarna samt ersättarna för 
en period som inleds genast efter valet och upphör 31 juli 2011. Denna första period beaktas inte 
vid beräknandet av antalet mandatperioder i enlighet med föregående stycke. 

Ifall Svenska folkpartiet i Finland r.p. inte senast inom april månad har valt styrelsemedlemmarna 
för nästa mandatperiod, väljer stiftelsens sittande styrelse styrelsemedlemmarna. 

6 § Styrelsemöte  

Kallelse till styrelsemöte skall sändas till varje medlem minst fem dagar före mötet på sätt som sty-
relsen fattar beslut om. 

Styrelsens ordförande svarar för att styrelsen sammanträder vid behov. Styrelsen ska sammankal-
las om en styrelsemedlem eller (verkställande) direktören kräver det. 

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.  

Som styrelsens beslut gäller det förslag som har biträtts av mer än hälften av de närvarande styrel-
semedlemmarna, om det inte föreskrivs om en större majoritet i stadgarna eller i stiftelselagen. Vid 
lika röstetal avgör mötesordförandens röst. 

Vid val blir kandidaten som har fått över hälften av rösterna vald. Får ingen av kandidaterna över 
hälften av de givna rösterna i den första röstomgången ordnas en andra omgång. Då blir kandida-
ten som får flest röster vald. Ifall rösterna faller lika, avgörs valet genom lottdragning. 

Vid styrelsemöten förs protokoll där besluten och omröstningarna antecknas. Protokollet under-
tecknas av mötets ordförande och minst två medlemmar som mötet har utsett. 

Delegationens ordförande och viceordförande har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sam-
manträden. 

Styrelsen kan till (verkställande) direktören eller den övriga personalens avgörande delegera eller 
hänskjuta ärenden som inte direkt enligt stiftelselagen ankommer på styrelsen. 

7 § Verkställande direktör 

Stiftelsen kan ha en verkställande direktör eller direktör. Verkställande direktören kan ha en ställ-
företrädare. 
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Verkställande direktören svarar för fullgörandet av stiftelsens ändamål och sköter stiftelsens öv-
riga dagliga förvaltning i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Verkställande direktö-
ren svarar för att stiftelsens bokföring är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryg-
gande sätt. Verkställande direktören ska ge styrelsen och styrelsens medlemmar de upplysningar 
som styrelsen behöver för att sköta sitt uppdrag.  

Verkställande direktören får vidta åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av stif-
telsens verksamhet är exceptionella eller av stor betydelse, endast om han har styrelsens bemyndi-
gande eller styrelsens beslut inte kan inväntas utan väsentlig olägenhet för stiftelsens verksamhet. 
I det sistnämnda fallet ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärderna. 

8 § Delegationen  

Stiftelsen har en delegation. Delegationen består av en ordförande och fjorton medlemmar. 

Delegationen tillsätts och kan avsättas av Svenska folkpartiet i Finland r.p.:s partistyrelse. Beslut 
om avsättning fattas av två partistyrelsemöten med minst en månads mellanrum. Medlem kan 
dock inte avsättas inte under den mandatperiod under vilken stadgarna har ändrats, såvida med-
lemmen inte ger sin tillåtelse till detta. 

Vid valet av delegationens medlemmar bör eftersträvas att olika områden inom det svenska ut-
bildnings- och kulturlivet och delar av Svenskfinland blir företrädda. En jämn köns- och åldersför-
delning ska eftersträvas inom delegationen. Ordförande eller medlem i delegationen kan inte sam-
tidigt vara ordförande eller medlem i styrelsen. 

Delegationens ordförande utses för tre mandatperioder isänder och samma person får utses för 
högst två på varandra följande sådana perioder. Delegationens andra medlemmar utses för två 
mandatperioder isänder och samma person får utses högst tre sådana på varandra följande peri-
oder. Medlemmar kan återväljas till delegationsuppdrag tidigast tre år efter att ifrågavarande per-
sons föregående mandatperiod har gått ut. 

Delegationen utser inom sig en vice ordförande för en mandatperiod isänder. 

Mandatperioden löper årligen från den 1 augusti till den 31 juli. 

Avvikande från ovanstående väljs den första ordföranden och medlemmarna för en period som 
inleds vid stiftelsens registrering och upphör den 31 juli 2011. Denna första period beaktas inte vid 
beräknandet av antalet mandatperioder i enlighet med föregående stycke. 

Ifall Svenska folkpartiet i Finland r.p. inte senast inom april månad har valt delegationsmedlem-
marna för nästa mandatperiod, väljer stiftelsens sittande styrelse delegationsmedlemmarna. 

9 § Delegationens möten 

Kallelse till delegationens möten skall sändas till varje medlem minst fem dagar före mötet på en-
ligt delegationen beslutat sätt.  

Delegationens ordförande svarar för att delegationen sammanträder vid behov. Delegationen ska 
sammankallas om stiftelsens styrelse, två delegationsmedlemmar eller (verkställande) direktören 
kräver det. 

Delegationen är beslutför när mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.  

Som delegationens beslut gäller det förslag som har biträtts av mer än hälften av de närvarande 
medlemmarna. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst. 

Vid val blir kandidaten som har fått över hälften av rösterna vald. Får ingen av kandidaterna över 
hälften av de givna rösterna i den första röstomgången ordnas en andra omgång. Då blir kandida-
ten som får flest röster vald. Ifall rösterna faller lika, avgörs valet genom lottdragning. 
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Delegationen sammankallas till ett höst- och ett vårmöte. 

Höstmötet skall hållas årligen före utgången av oktober månad. På delegationens höstmöte  

- presenteras rambudget och verksamhetsplan för det kommande kalenderåret  
- väljs en CGR-revisor och såframt inte till revisor väljs en CGR- revisionssammanslutning, en 

CGR-revisorssuppleant 
- diskuteras om revisorns arvode. 

Vårmötet skall hållas årligen före utgången av maj månad. På vårmötet:  

- presenteras verksamhetsberättelsen och bokslutet för det föregående verksamhetsåret. 

Med avseende på en delegationsmedlems jäv tillämpas vad som har föreskrivits i 3 kapitlet 4 § 1 
mom. i stiftelselagen med avseende på en styrelsemedlems jäv. 

Styrelsens ordförande och viceordförande har närvaro- och yttranderätt vid delegationens sam-
manträden. 

10 § Regionala fonder  

Inom stiftelsen finns följande regionala fonder: Nylands svenska kulturfond, Åbolands svenska 
kulturfond och Österbottens svenska kulturfond, som var och en har en lokal direktion, vars upp-
gifter bestäms av styrelsen. 

Antalet medlemmar i de regionala fondernas direktioner består av en ordförande och nio medlem-
mar. 

Direktionerna för Nylands svenska kulturfond, Åbolands svenska kulturfond och Österbottens 
svenska kulturfond tillsätts och kan avsättas av Svenska folkpartiet i Finland r.p.:s partistyrelse på 
förslag av stiftelsens styrelse. Beslut om avsättning fattas av två partistyrelsemöten med minst en 
månads mellanrum. 

De regionala fondernas direktionsmedlemmar bör vara väl förtrogna med samhälls- och kulturliv 
samt svenskt organisationsväsende inom regionen. 

Ordförande utses för tre mandatperioder isänder och samma person får utses för högst två på 
varandra följande perioder. De regionala fondernas direktioners övriga medlemmar utses för två 
mandatperioder isänder och samma person får utses för högst tre på varandra följande perioder. 
Medlemmar kan återväljas till direktionsuppdrag tidigast tre år efter att ifrågavarande persons fö-
regående mandatperiod har gått ut. 

De regionala direktionerna utser årligen inom sig en vice ordförande. 

Mandatperioden löper årligen från den 1 augusti till den 31 juli. 

Avvikande från ovanstående väljs de första ordförandena och medlemmarna för en period som 
inleds vid stiftelsens registrering och upphör den 31 juli 2011. Denna första period beaktas inte vid 
beräknandet av antalet mandatperioder i enlighet med föregående stycke. 

Ifall Svenska folkpartiet i Finland r.p. inte senast inom april månad har valt för nästa mandatpe-
riod de medlemmar till de regionala fondernas direktioner som ankommer på partistyrelsen, väljer 
stiftelsens styrelse dessa. 

Kallelse till de regionala fondernas direktionsmöten skall sändas till varje medlem minst fem dagar 
före mötet på ett sätt som direktionerna fattat beslut om. 

Direktionernas ordförande svarar för att direktionerna sammanträder vid behov. Direktionerna 
ska sammankallas om stiftelsens styrelse, två direktionsmedlemmar eller (verkställande) direktö-
ren kräver det. 
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De regionala direktionerna är beslutföra när mer än hälften av dessa medlemmar är närvarande.  

Som direktionernas beslut gäller det förslag som har biträtts av mer än hälften av de närvarande 
medlemmarna. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst. 

Vid val blir kandidaten som har fått över hälften av rösterna vald. Får ingen av kandidaterna över 
hälften av de givna rösterna i den första röstomgången ordnas en andra omgång. Då blir kandida-
ten som får flest röster vald. Ifall rösterna faller lika, avgörs valet genom lottdragning. 

11 § Tecknande av stiftelsens namn 

Stiftelsens namn tecknas av styrelsens ordförande och stiftelsens verkställande direktör tillsam-
mans eller styrelsens ordförande och en styrelsemedlem tillsammans. 

Styrelsen kan ge en namngiven person rätt att teckna stiftelsens namn ensam eller tillsammans 
med en annan namngiven person. 

12 § Räkenskapsperiod och revision 

Stiftelsens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår. 

Räkenskaperna och styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år skall överlämnas till revi-
sorn före utgången av april månad. Revisorn skall avge sin berättelse inom maj månad. 

13 § Årsredovisningar och anmälningar till Patent- och registerstyrelsen 

Stiftelsen skall inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång lämna in till Patent- och regis-
terstyrelsen styrkta kopior av resultat- och balansräkningen och bilagorna, av specifikationerna till 
balansräkningen samt av verksamhets- och revisionsberättelserna. 

När en styrelsemedlem eller namntecknare byts ut, skall stiftelsen genast göra anmälan om detta 
till Patent- och registerstyrelsens stiftelseregister. 

14 § Ändring av stadgarna 

Stiftelsens stadgar kan ändras efter att utlåtande inhämtats av Svenska folkpartiet i Finland r.p.:s 
partistyrelse och om förslaget biträds av minst 2/3 av alla styrelsemedlemmar om det inte före-
skrivs om en större majoritet i stiftelselagen.  

15 § Upplösning av stiftelsen 

Beslut om stiftelsens upplösning skall fattas i samma ordning som ändring av stadgarna. 

Om stiftelsen upplöser sig eller upplöses skall stiftelsens tillgångar överföras till kapitalet inom 
Svenska kulturfonden som ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet i Finland rf så länge 
denna fond existerar. Ifall nämnda fond inte längre finns skall tillgångarna tillföras Svenska folk-
partiet i Finland r.p. att användas i överensstämmelse med det ändamål som anges i § 2 i stad-
garna. Ifall inte heller Svenska folkpartiet i Finland r.p. existerar mera skall tillgångarna användas i 
överenskommelse med det ändamål som anges i § 2 i stadgarna. 


