Iberialais-amerikkalainen säätiö
Iberisk-amerikanska stiftelsen
SÄÄNNÖT:
1§
Säätiön nimi on Iberialais-amerikkalainen säätiö – Iberisk-amerikanska stiftelsen.
2§
Säätiön kotipaikka on Helsinki.
3§
Säätiön tarkoituksena on edistää espanjalais-portugalilaista kulttuuripiiriä (Iberian
niemimaata, Iberoamerikkaa ja muita niihin historiallisesti liittyviä alueita) koskevaa
molemminpuolista tieteen, kulttuurin ja talouselämän tuntemusta ja
vuorovaikutusta. Säätiö ei tavoittele taloudellista voittoa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiöllä on Suomen instituutti Iberian niemimaalla
sekä se ylläpitää sitä. Säätiö voi myöhemmin perustaa myös muita instituutteja.
Instituutin tehtävänä on harjoittaa ja edistää säätiön tarkoitukseen liittyvää
suomalaista tieteellistä ja taloudellista tutkimusta sekä molemminpuolista kulttuurin
ja talouselämän tuntemusta ja vuorovaikutusta.
4§
Säätiön kielet ovat suomi ja ruotsi.
5§
Säätiön omaisuutena on kahdensadanyhdentuhannenkuudensadan (201.600)
markan peruspääoma, joka säätiötä perustettaessa sille luovutettiin ja muut varat,
mitkä se sen jälkeen vastaanottaa ja vastedes vastaanottaa.
Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja ja
muulloinkin säätiölain sallimalla tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Säätiön rahavarat
sijoitetaan vakaasti ja tuottavasti.
Säätiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä.
6§
Säätiön päätösvaltaa käyttää hallitus, johon kuuluu vähintään 8 ja enintään 12
jäsentä, joiden tulee olla Suomen kansalaisia. Hallitus valitsee jäsenet kolmeksi
vuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu
itselleen sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on läsnä vähintään puolet
hallituksen jäsenistä.
Säätiön hallitus vahvistaa instituuttia varten tarpeelliset ohje- ja johtosäännöt,
valitsee niiden johtajat ja toimihenkilöt sekä määrää näiden palkat.
7§
Hallituksen jäseniä valittaessa on pidettävä silmällä, että edustettuina ovat
espanjalais-portugalilaisen maailman tieteellinen, taloudellinen ja kulttuurin
tuntemus ja tutkimus.
Säätiön asioita valmistelemaan ja juoksevia asioita hoitamaan voi hallitus asettaa
valvontansa alaisena toimivia valiokuntia.
8§
Säätiön pitkän tähtäyksen suunnittelun tueksi ja säätiön perustajien, muiden
rahoittajien sekä säätiön toiminnan edistämisestä kiinnostuneiden
yksityishenkilöiden ja yhteisöjen kanssa tapahtuvan yhteistyön edistämiseksi hallitus
voi perustaa säätiölle valtuuskunnan.
Valtuuskunta on neuvoa-antava elin, joka voi tehdä aloitteita ja ehdotuksia säätiön
ylläpitämien instituuttien kehittämiseksi.
Valtuuskuntaan kuuluu enintään 40 jäsentä, joiden tulee olla Suomen kansalaisia.
Jäsenet kutsuu säätiön hallitus ja heidän toimikautensa on kolme vuotta
alkamisvuoden lopusta lukien. Jäsenten valinnassa on otettava huomioon maan
molempien kieliryhmien edustus.
Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii säätiön hallituksen puheenjohtaja.
Valtuuskunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Valtuuskunnan sihteerinä
toimii säätiön pääsihteeri.
Valtuuskunta kokoontuu tarvittaessa valtuuskunnan tai hallituksen puheenjohtajan,
tai varapuheenjohtajansa kutsusta.
9§
Säätiöllä on pääsihteeri, joka vastaa säätiön käytännön toiminnasta hallituksen
ohjeiden ja pääsihteerin ohjesäännön mukaisesti. Säätiöllä voi olla myös asiamiehiä
ja muita työntekijöitä.
10 §
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä
pääsihteerin kanssa tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen määrää.

11 §
Säätiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka hallitus valitsee tehtäväänsä toistaiseksi.
Tilintarkastajan on oltava KHT-yhteisö, jonka on ilmoitettava säätiölle yhteisössä
työskentelevä päävastuullinen KHT-tilintarkastaja.
12 §
Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Säätiön tilinpäätös on asiakirjoineen
annettava ennen maaliskuun loppua tarkastusta varten tilintarkastajalle, joiden on
neljän viikon kuluessa jätettävä hallitukselle kirjallinen lausunto tarkastuksessa
havaitsemistaan seikoista.
Hallituksen on ennen kesäkuun loppua toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle
oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, taseerittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta.
13 §
Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja matkakulut sekä
kohtuullinen korvaus muusta säätiön hyväksi tehdystä työstä.
14 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja säätiön lopettamisesta tulee voimaan
vain, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa kaikista hallituksen
jäsenistä kahdessa vähintään neljän viikon välein pidettävässä peräkkäisessä
kokouksessa.
15 §
Mikäli säätiö on päätetty lakkauttaa, on sen omaisuus hallituksen päätöksen
mukaisesti luovutettava jollekin sellaiselle yhdistykselle tai säätiölle, jonka tehtävänä
on toimia niiden tarkoitusten hyväksi ja niiden periaatteiden mukaisesti, joista 3§:ssä
säädetään.
Suostumus sääntöjen muuttamiseksi tai säätiön toiminnan lakkauttamiseksi on
säätiön haettava muutokselle patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

_____________________________________________________________________

Hyväksytty Iberialais-amerikkalaisen säätiön hallituksen kokouksissa 4/2010 ja
5/2010.

