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.' BESLUT 
Tillstånd till grundandet aven stiftelse 
samt fastställande av stiftelsens stadgar 

Utfärdat Helsingfors 2.1.2008 

Ansökan Region Aboland rf, Finska Hushållningssällskapet rf och Stiftelsen 
Finlandssvenska Jordfonden har anhållit om tillstånd att grunda en 
genom en stiftelseurkund av den 17 augusti 2007 bildad stiftelse, 
benämnd Åboiands Skärgårdsstiftelse, på finska Turunmaan 
Saaristosäätiö, samt om fastställelse av de for stiftelsen uppgjorda 
stadgarna. 

Beslut Patent- och registerstyrelsen tillåter grundande t av ÅboIands 
Skärgårdsstiftelse, på finska Turunmaan Saaristosäätiö samt 
fastställer de for stiftelsen uppgjorda stadgarna, fogade till detta 
beslut 

Stiftelsen skall anmälas till Patent- och registerstyrelsens 
stiftelseregister inom sex månader efter det tillståndet att grunda den 
beviljades vid äventyr att tillståndet till grundandet forfaller. 

Lagrum 5 § 3_mom. (349/1987) lagen om stiftelser 

Biträdande direktör Risto Hietanen 

.~~~ 
p~~anenSektionschef 

BILAGA stiftelseurkund 
stiftelsens stadgar 

Avgift 840euro 
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Stiftelseurkund 

Genom denna stiftelseurkund grundar vi en stiftelse, vars namn är Abolands Skärgårds

stiftelse. Stiftelsens ändamål är att verka för en levande skärgård genom att främja och 

stödja möjligheterna för fast boende i och inflyttning till skärgården och verka för att 

skärgårdens produktionsresurser finns till skärgårdsbornas disposition samt genom att 

på andra sätt främja en hållbar ekonomisk, ekologisk och sociokulturell utveckling i 

Abolands skärgård. Stiftelsens verksamhetsprinciper framgår av bilagda stadgar. 

Stiftelsens grundkapital är 45.000 euro. Envar stiftare förbinder sig att inom två måna

der efter det att Patent- och registerstyreisen har beviljat tillstånd för grundandet av 

stiftelsen och fastställt dess stadgar till stiftelsen betala femtontusen (15.000) euro. 

Stiftarna förbinder sig ytterligare att som tilläggskapital för täckande av driftkostnader 

till stiftelsen envar betala tiotusen (l0.000) euro. Tilläggskapitalet skall betalas senast 

inom två månader från det att stiftelsen har införts i stifte1seregistret. 

Vi godkänner de stadgar för stiftelsen, som framgår av bilaga 1. 

Vi samtycker till att välja styrelsemedlemmar till stiftelsen på det sätt, som framgår av 

6 § i stadgarna. 

Vi befullmäktigar VH Bertil Zetter att anhålla om tillstånd för grundande av stiftelsen 

och fastställande av stiftelsens stadgar samt ombesörja registreringen av stiftelsen. 

Abo, den 17 augusti 2007 

REGION ABOLAND R.F. FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET R.F. 

/~ 

Direktör Direktör 



Helsingfors, den ~ f:> ' ~ r "2. t' 'O 1

STIFTELSEN FINLANDSSVENSKA JORDFONDEN 

cf-JJ.s1 ~ 
Håkan F~~ström 

Bilagor: 


l, stadgar for stiftelsen 


2. protokoll/styrelsen för Region Aboland r.f. 

3. protokolVstyrelsen for Finska Hushållningssällskapet r.f. 

4. protokoll/styrelsen för Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden 

Bestyrker: 
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Bilaga l 

STADGAR FÖR ÅBOLANDS sKÄRGARDSSTIFTELSE 

l § Namn 

Stiftelsen namn är Abolands Skärgårdsstiftelse och dess hemort Houtskär. Stif
telsens språk är svenska. Stiftelsens namn är på finska Turunmaan Saaristosää
tiö. 

2 § Ändamål 

Stiftelsens ändamål är att verka för en levande skärgård genom att främja och 
stödja möjligheterna f6r fast boende i och inflyttning till skärgården och verka 
f6r att skärgårdens produktionsresurser finns till skärgårdsbornas disposition 
samt genom att på andra sätt främja en hållbar ekonomisk, ekologisk och socio
kulturell utveckling i Abolands skärgård. 

3 § Verksamhet 

Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att 

ekonomiskt stöda, initiera och delta i projekt gällande produktion eller tillhanda
hållande av bostäder i skärgården, 

ekonomiskt stöda, initiera och delta i andra projekt i skärgården som avser att gyn
na ändamålet, 

sprida information om boende och verkande i skärgården och 

på annat motsvarande sätt stöda sådan verksamhet, som främjar ändamålet och 

Stiftelsen kan köpa, arrendera eller på annat sätt förvärva eller utan vederlag 
mottaga fast eller lös egendom i skärgården och ställa den till skärgårdsbornas 
disposition. 

4 § Kapital 

Stiftelsens grundkapital är 45.000 euro. Grundkapitalet bör placeras på ett 
tryggt och inkomstbringande sätt. Stiftelsen kan ta emot gåvor och testamenten 
samt f6rkovra sin egendom även på annat sätt, dock inte genom att idka när
ingsverksamhet. 

5 § Organ 

Skötseln av stiftelsens angelägenheter handhas och beslutanderätten i stiftelsen 
utövas av dess styrelse. 



Styrelsen kan vid behov tillsätta ett styrelseråd, som har till uppgift att bistå sty
relsen genom rådgivning och spripande av information om stiftelsen. 

Styrelsen kan vid behov tillsätta ett arbetsutskott får att i enlighet med styrel
sens direktiv sköta sådana ärenden, som styrelsen anfOrtror det. 

Stiftelsen kan vid behov utse en ombudsman, som sköter stiftelsens löpande 
ärenden i enlighet med styrelsen direktiv. 

Styrelsen kan även välja övriga behövliga funktionärer. Styrelsen bestämmer 
funktionärernas lön och uppgifter. 

6 § Styrelsen 

Styrelsen består av minst fem och högst elva medlemmar i enlighet med styrel
sens beslut. 

Styrelsens medlemmar väljs så att nedan nämnda stiftare envar har rätt att välja 
en medlem till styrelsen: 


Finska Hushållningssällskapet rJ. 

Region Aboland r.f. 

Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden 


Ytterligare kan styrelsen välja högst åtta medlemmar. 

Ifall någon av ovan nämnda stiftares verksamhet har övergått på annan väljer 
övertagaren styrelsemedlemmen. 

Ifall någon av stiftarna är fårhindrad att välja styrelsemedlem eller inte senast 
vid tidpunkten får stiftelsens höstmöte har valt styrelsemedlemmen, väljs sty
relsemedlemmen av stiftelsen styrelse. Styrelsen bör informera de stiftare, som 
har rätt att välja styrelsemedlem, om valet av styrelsemedlem senast två måna
der fåre stiftelsens styrelses höstmöte. 

Styrelsemedlemmarna väljs får en tid om tre kalenderår. Då styrelsen väljs fOr
sta gången skall, i enlighet med lottning, två medlemmar väljas får en tid om ett 
kalenderår och två medlemmar får en tid om två kalenderår. 

Styrelsen väljer inom sig ordfårande och viceordfårande. 

7 § Styrelsens verksamhet 

Styrelsen sammanträder på kallelse av styrelsens ordfårande, eller vid dennes 
fårfall, av styrelsens viceordfårande så ofta som skötseln av stiftelsens angelä
genheter fordrar. Styrelsen är beslutfår då mer än hälften av dess medlemmar är 
närvarande. Styrelsen kan sammanträda även på annan ort än stiftelsens hemort. 

Kallelse till styrelsen möten skall ske senast sju dagar fåre sammanträdet. 



Vårmöte 


StyreIsen sammanträder till ordinarie vårmöte årligen senast före utgången av 

maj månad. 


Vid vårmötet behandlas följande ärenden: 


1. 	 föredras verksamhetsberättelsen jämte bokslut och revisionsberättelse 
gällande föregående kalenderår; 

2. 	 besluts om fastställande av bokslutet; 

3. 	 besluts om beviljande av ansvarsfrihet för ombudsmannen och arbetsut
skottet; 

4. behandlas eventuella övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. 

Höstmöte 

Styrelsen sammanträder till ordinarie höstmöte årligen senast före utgången av 
november månad. 


Vid höstmötet behandlas roljande ärenden: 


1. 	 konstateras och protokollförs de styrelsemedlemmar, vars mandattid 
fortsätter under följande kalenderår; 

2. 	 fastställs valet av styrelsemedlemmar i stället för de, som är i tur att 
avgå, i enlighet med det som stadgats ovan i 6 §; 

3. 	 besluts om antalet medlemmar i styrelsen samt väljs de styrelsemed
lemmar som styrelsen skall välja; 

4. 	 väljs ordförande och viceordrorande för styrelsen ror nästa kalenderår; 

5. 	 besluts om tillsättande av styrelseråd samt väljs vid behov medlemmar
na i det; 

6. 	 besluts om tillsättande av arbetsutskott samt väljs vid behov medlemmar 
i det; 

7. 	 väljs revisor och revisorssuppleant; 

8. 	 fastställs verksamhetsplan för nästa kalenderår; 

9. 	 fastställs budget ror nästa kalenderår; 

10. fastställs arvodet jämte reseersättningarna för medlemmarna i styrelsen, 
styrelserådet och arbetsutskottet för nästa kalenderår; 

Il. behandlas eventuella övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. 



8 § Styrelseråd 

Styrelsen bestämmer antalet medlemmar i styrelserådet och väljer dess med
lemmar. Medlemmarna i styrelserådet skall ha nödig sakkunskap fOr att bistå 
styrelsen. Styrelserådet leds av stiftelsens styrelses ordfOrande. 

Styrelserådet sammanträder så ofta skötseln av ärendena kräver. 

9 § Arbetsutskottet 

Arbetsutskottet har till uppgift att i enlighet med styrelsens direktiv sköta de 
ärenden, som styrelsen anfOrtror det att sköta. 

Medlemmar i arbetsutskottet är styrelsens ordfOrande, ombudsmannen och de 
övriga medlemmar, som styrelsen väljer. Även person, som inte är medlem i 
styrelsen, kan ingå som medlem i arbetsutskottet. 

Arbetsutskottet sammanträder så ofta skötseln av ärendena kräver. 

10 § Ombudsmannen 

Ombudsmannen sköter i enlighet med styrelsens direktiv stiftelsens löpande 
ärenden. Ombudsmannen väljs och entledigas av styrelsen. Styrelsen bestäm
mer ombudsmannens lön. 

Ombudsmannen kan, i enlighet med styrelsens beslut, sköta sina sysslor som 
huvudsyssla eller som bisyssla. 

Ombudsmannen har rätt att vara närvarande och att uttala sig vid styrelsens 
sammanträden, men har inte rösträtt. 

11 § Tecknande av stiftelsens namn 

Stiftelsens namn tecknas av styrelseordfOranden och ombudsmannen, vardera 
ensamma, eller av två styrelsemedlemmar tillsammans. Styrelsen kan även fOr
ordna stiftelsens funktionärer eller andra personer att två tillsammans eller en 
tillsammans med en styrelsemedlem teckna stiftelsens namn. 

12 § Arvoden 

Medlemmarna i stiftelsens organ har rätt att få ett skäligt arvode for sitt uppdrag. 
Till medlemmarna skall dessutom betalas ersättning for resekostnader och dag
traktamente. 



13 § Räkenskaper och revision 

Stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår. 

Föregående års bokslut och verksamhetsberättelse skall fårdigställas och tillstäl
las revisorn innan utgången av mars månad. Revisorn skall därefter avge sin re
visionsberättelse till styrelsen inom en månad. 

Styrelsen skall ombesörja att styrkta kopior av resultat- och balansräkningen 
jämte bilagor, specifikationerna till balansräkningen och verksamhets- och revi
sionsberättelserna inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång tillställs 
patent- och registerstyreisen. 

14 § Ändring av stadgarna och upplösning av stiftelsen 

Stiftelsens stadgar kan ändras om minst två tredjedelar av styrelsens samtliga 
medlemmar omfattar beslutet. För stadgeändringen bör erhållas Patent- och re
gisterstyrelsens fastställelse. Beslut om upplösning av stiftelsen skall fattas i 
samma ordning. 

Ifall stiftelsen upplöses skall dess kvarstående medel tillfalla samfund eller 
sammanslutning, som verkar för ett likartat ändamål som stiftelsen. 

Om stiftelsen har inrättat skild fond med medel, som stiftelsen har erhållit med 
särskilda villkor om användningsändamålet, skall dessa medel överlåtas för 
främjande av det ändamålet. 


