Stadgarna för Finlands Advokatförbunds Stiftelse
Justitieministeriet har fastställt stadgarna 29.5.1959 och stiftelsen har införts i stiftelseregistret
12.6.1959. Stadgarna har ändrats med patent- och registerstyrelsens beslut 17.3.2009.
1§
Stiftelsens namn är Suomen Asianajajaliiton Säätiö. Dess hemort är Helsingfors.
2§
Stiftelsens syfte är den generella utvecklingen av advokatväsendet i Finland, främjandet av
advokaternas yrkesskicklighet och etiska utveckling samt att höja advokaternas anseende. Vid
sidan om är stiftelsens mål att bidra till och delta i att hjälpa och stödja medellösa advokater
som till följd av sjukdom eller ålderdom inte är arbetsföra eller att hjälpa och stödja
efterlevande makar och utsatta barn till personer som verkat som advokater.
För att förverkliga sitt syfte kan stiftelsen bevilja stipendier, priser och bidrag, utöva
publikationsverksamhet och stödja vetenskapligt forskningsarbete, ordna föreläsningar och
utbildningar och verkställa kurser samt på även andra motsvarande sätt främja att dess syfte
förverkligas.
3§
Stiftelsens grundegendom är 100 0[00] mark, som Finlands Advokatförbund r.f. överlåter till
den.
Stiftelsen är berättigad att ta emot donationer och bidrag samt att också på annat lagligt sätt
utöka sina tillgångar.
4§
Stiftelsens tillgångar ska placeras på ett betryggande och inkomstbringande sätt.
5§
En styrelse med sju medlemmar sköter stiftelsens ärenden och representerar den. Till styrelsen
hör ordföranden, vice ordföranden och fem andra medlemmar; de sist nämnda har två
suppleanter.
Stiftelsens styrelse är beslutför, då utöver ordföranden eller vice ordföranden också tre
styrelsemedlemmar är närvarande.
Styrelsen kan för skötseln av stiftelsens tillgångar tillsätta ett ekonomiutskott med tre
medlemmar, varav två medlemmar ska vara styrelsemedlemmar. Ekonomiutskottet ska vid
styrelsens sammanträden och vid behov också i övrigt ge en redogörelse över stiftelsens
ekonomiska situation och om de åtgärder som vidtagits.
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En styrelsemedlem får inte arvode för sitt uppdrag. En styrelsemedlem får emellertid av
stiftelsens medel ersättning för sina resekostnader till det ställe där styrelsesammanträdet hålls
och därifrån tillbaka utifrån de grunder som stiftelsen fastställt.
6§
Stiftelsens styrelseordförande, vice ordförande och andra medlemmar jämte suppleanter utses
av stiftelsens styrelse; Helsingfors Universitets juridiska fakultet utser emellertid alltid en av
medlemmarna.
Behörig i stiftelsens styrelse är person, som är eller som varit medlem av Finlands
Advokatförbund och vars medlemskap har varat i minst fem år. Även annan person kan väljas in
i stiftelsens styrelse, då det finns mycket vägande skäl för detta.
Medlemmarna i styrelsen väljs för två år åt gången och mandatperioden för dem som invalts i
styrelsen börjar från ingången av det kalenderår som följer närmast efter valförrättningen.
7§
Stiftelsen har två revisorer och båda av dem har en suppleant. Finlands Advokatförbunds
delegation utser dessa för två år åt gången.
En av de ordinarie revisorerna och hans eller hennes suppleant ska vara revisor som godkänts
av centralhandelskammaren.
8§
Vid styrelsens sammanträde avgörs ärendena, om inte annat bestämts i stadgarna, med enkel
röstövervikt. Om rösterna faller lika vid val avgör lotten, men i övrigt träder den åsikt i kraft
som ordföranden har omfattat.
9§
Styrelsens ordinarie sammanträden ska hållas minst två gånger per år, varav det ena är
årsmötet. Årsmötet ska hållas senast i maj och det andra sammanträdet under andra hälften av
året i november eller december. Extra sammanträden hålls, då ordföranden eller styrelsen
anser ett sådant vara nödvändigt eller då minst två styrelsemedlemmar skriftligen begär detta
för behandling av ett bestämt ärende. I det sistnämnda fallet ska sammanträdet sammankallas
senast inom en månad från det att begäran framförts.
10 §
Styrelsens ordförande eller, när ordföranden har fått förhinder, vice ordförande sammankallar
styrelsen. Kallelse till sammanträdet ska bevisligen skickas till varje medlem minst två veckor
före sammanträdet och i kallelsen ska nämnas de ärenden som tas upp till behandling.
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11 §
Stiftelsens namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans eller var för
sig med någon annan styrelsemedlem.
12 §
Stiftelsens räkenskapsår är kalenderåret och räkenskaperna avslutas varje kalenderår. Bokslutet
samt revisorernas utlåtande om förvaltningen av stiftelsen och granskningen av räkenskaperna
ska överlämnas till stiftelsens styrelse före utgången av april.
13 §
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
1) styrelsens årsberättelse och bokslutet för föregående kalenderår föredras;
2) revisorernas utlåtande föredras;
3) besluts om fastställande av bokslutet och åtgärder som revisorernas utlåtande kan ge
anledning till;
4) revisorernas arvoden fastställs och
5) behandlas övriga ärenden som nämns i möteskallelsen.
14 §
Stiftelsens styrelse är skyldig att årligen senast inom juni till patent- och registerstyrelsen samt
till Finlands Advokatförbund skicka kopior av resultaträkningen och balansräkningen med
bilagor, av specifikationer till balansräkningen samt av verksamhets- och revisionsberättelserna.
15 §
Ändring av dessa stadgar kan göras endast, ifall styrelsen om detta har fattat ett lika bindande
beslut vid två sammanträden som hållits med minst tre månaders mellanrum, och om beslutet
godkänns av minst fem styrelsemedlemmar.
Ett beslut om ändring av stadgarna träder emellertid i kraft endast, om Finlands
Advokatförbund godkänner ändringen.
16 §
Om stiftelsen avslutar sin verksamhet, ska dess tillgångar användas för att verkställa de syften,
för vilkas främjande stiftelsen grundats, på det sätt som stiftelsens styrelse på sitt sista
sammanträde närmare bestämt.
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