STADGAR FÖR NORDENSKIÖLD-SAMFUNDET I FINLAND RF
FÖRSLAG HÖSTEN 2018 (9b)
(Reviderade vid mötet den 18 november 1988 / reg. 5.10.2000)

§1
Föreningens namn är Nordenskiöld-samfundet i Finland r.f. och dess hemort är Helsingfors
stad.

§2
Samfundet har till ändamål att sammanföra personer med intresse för geografi, etnografi,
arkeologi jämte närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar samt
att främja intresset för dem, i vilket syfte samfundet arrangerar möten med föredrag och
diskussioner, anordnar exkursioner, utger skrifter, understöder forskning samt vidtar andra
åtgärder ägnade att befrämja samfundets syftemål.

§3
Samfundets protokollspråk är svenska.
§4
Medlemmar i samfundet är ordinarie medlemmar eller hedersmedlemmar. Tidigare erhållna
rättigheter till ständigt medlemskap bibehålls. Ordinarie medlem erlägger till samfundet en
årlig avgift, vars storlek bestäms på höstmötet. En person med intresse för samfundets
syftemål, som anmält sitt intresse att inträda i samfundet, kan av styrelsen inväljas som
ordinarie medlem.
Vetenskapliga registrerade sammanslutningar kan inväljas till medlemmar i samfundet.
Ordinarie medlem kan av styrelsen uteslutas ur samfundet, om han eller hon underlåtit att
erlägga årsavgiften under två år eller som inom eller utom samfundet handlar emot
samfundets stadgar eller ändamål.
§5
Förslag om inval av hedersmedlem bör inlämnas skriftligen till styrelsen. Om styrelsen
omfattar förslaget, tas frågan upp vid allmänt samfundsmöte, där beslut om inval av
hedersmedlem fattas. Hedersmedlem är befriad från årsavgift till samfundet.
§6

Samfundets angelägenheter sköts av en styrelse. Styrelsen är berättigad att anställa för
samfundets verksamhet behövliga funktionärer. [TIDIGARE FANNS INGEN ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSEN OCH TROMÄNNEN]
§7
Samfundets höstmöte kan utse tre till tolv tromän [TIDIGARE INGET MAX.ANTAL], vilka väljs
för tre påföljande kalenderår bland personer, som omfattar samfundets verksamhet och
representerar kulturella och ekonomiska intressen i landet. Av tromännen avgår en tredjedel
varje år. Förslag om inval av ny troman inlämnas till styrelsen, som framlägger detta vid
höstmötet, där beslut om inval fattas. Samfundets tromän övervakar och befrämjar
förvaltningen av samfundets ekonomi. De skall till årsmötet avge utlåtande över styrelsens
och revisorernas berättelser för föregående år. Tromännen utser inom sig ordförande och
ett behövligt antal viceordförande. Tromännens ordförande har rätt att närvara vid
styrelsens sammanträden. [NÄRVARORÄTTEN NÄMNDES INTE TIDIGARE]

§8
Samfundets styrelse består av samfundets ordförande, viceordförande, sekreterare och
skattmästare samt ytterligare tre till sex ledamöter och högst två suppleanter [TIDIGARE SEX
ÖVRIGA MEDLEMMAR OCH TRE SUPPLEANTER]. Nya styrelsemedlemmar väljs vid höstmötet
för tre påföljande kalenderår i stället för dem, som är i tur att avgå. Styrelsen handhar
ledningen av samfundets angelägenheter och idkar nära samarbete med tromännen
speciellt i ekonomiska frågor. Styrelsen är beslutför, då fem medlemmar är närvarande. Om
vid omröstning rösternas antal utfaller lika, avgör ordförandens röst.
§9
Samfundets namn tecknas av samfundets ordförande jämte sekreteraren; vid förfall för
ordföranden inträder viceordföranden. Samfundets ordförande respektive viceordförande
jämte sekreterare är berättigade att befullmäktiga tredje person att å samfundets vägnar
företräda samfundet utåt.
§10
Samfundets medlemmar sammankallas till:
A. Årsmöte, som hålls inom mars månad. På årsmötet behandlas följande ärenden:
- Styrelsens och revisorns berättelser över föregående års verksamhet samt tromännens
utlåtande;
- Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen;
- Andra ärenden som omnämnts i kallelsen till mötet.
B. Höstmöte, som hålls i november, om möjligt den 18 november, A. E. Nordenskiölds
födelsedag, därvid utses:
- Tromän för följande treårsperiod i stället för de avgående;
- Samfundets ordförande, viceordförande, sekreterare och skattmästare samt övriga

medlemmar och suppleanter i styrelsen för följande treårsperiod i stället för de avgående
- En revisor [TIDIGARE TVÅ REVISORER] och en ersättare för denna för granskning av
samfundets räkenskaper för följande kalenderår; samt
- Fastställs budget och medlemsavgift för följande kalenderår.
C. Vanliga möten, vilka hålls så ofta, som samfundets styrelse anser vara påkallat, eller när
tio medlemmar därom skriftligen anhåller för handläggning av visst uppgivet ärende.

§11
Samfundets egendom utgörs av influtna medlemsavgifter samt tillgångar, som genom
testamente, gåva eller på annat sätt förvärvats. Även donation, vars förvaltning och
användning är bunden vid vissa villkor, kan, såvitt dessa överensstämmer med samfundets
ändamål, mottas av samfundet.
§12
Samfundets räkenskaper avslutas per kalenderår samt överlämnas tillsammans med
styrelsens årsberättelse under februari månad för granskning åt samfundets revisor, som
därefter inom en månad [TIDIGARE TVÅ VECKOR] bör överlämna sin berättelse jämte övriga
handlingar till tromännen för att jämte deras utlåtande föreläggas samfundet.

§13
Kallelse till möte utfärdas av styrelsen senast en vecka före mötet antingen genom annons i
någon i Helsingfors utkommande svenskspråkig tidning eller genom kallelse till alla
medlemmar i tryckt eller elektronisk form. [ELEKTRONISKT FORMAT NÄMNDES INTE
TIDIGARE]

§14
Vid samfundsmötena leds förhandlingarna av samfundets ordförande eller viceordförande.
Sekreteraren fungerar också i mån av möjlighet som sekreterare vid tromännens
sammanträden och vid allmänna möten.
§15
På skattmästaren ankommer att handha samfundets ekonomi och bokföring i
överensstämmelse med styrelsens och tromännens instruktioner.
§16
Vid samfundsmötena avgörs ärendena genom enkel omröstning. Vid lika röstetal avgör
ordförandens röst, förutom vid val, då lottning verkställs.

§17
Då förslag om ändring av dessa stadgar väcks, bör förslaget, efter diskussion vid allmänt
möte, hänskjutas till styrelsen, som framlägger detsamma till avgörande vid ett för
ändamålet kungjort möte tidigast en månad därefter. För godkännande av ändring fordras
minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.
[STADGANDENA OM ATT §3 INTE FÅR ÄNDRAS OCH ATT SAMFUNDET SKALL FÖLJA
FÖRENINGSLAGEN HAR TAGITS BORT]
§18
Förslag om samfundets upplösning kan väckas endast vid årsmöte och beslut därom kan
fattas först vid påföljande årsmöte, där minst tre fjärdedelar av de närvarande
medlemmarna samtycker.
§19
Om samfundet upplöses, skall dess egendom tillfalla en sådan svenskspråkig förening eller
institution, som arbetar för enahanda syften som samfundet på det sätt sista
samfundsmötet beslutat.

-

-

Justitieministeriet har den 22 juni 1939 godkänt Nordenskiöld-samfundet Finland r.f. för
inskrivning i föreningsregistret med registernummer 32084.

