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STADGAR FÖR SJÄLVSTÄNDIGHETSJUBILEETS BARNSTIFTELSE
Stiftelsens namn är Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr, på svenska Självständighetsjubileets barnstiftelse sr.
Vid sidan av namnet kan stiftelsen använda den sekundära beteckningen Itla i sin verksamhet.
Stiftelsens hemort är Helsingfors.
Stiftelsens syfte är att främja och stödja välbefinnandet, jämlikheten och ställningen samt en god framtid för barn och
barnfamiljer i Finland. Stiftelsen främjar och stödjer även föräldraskapet samt barnens uppväxtförhållanden och fostran.
För att fullgöra sitt syfte kan stiftelsen
- göra, utvärdera och publicera undersökningar och utredningar och utvärderingar av dessa samt bevisat bästa praxis och
främja användningen och utnyttjandet av dem
- utbilda och sprida information till dem som arbetar med barn och informera befolkningen
- sammanföra dem som arbetar med barn och dem som forskar i barndom i ett samarbete och delta i samarbetsprojekt
- ge stöd och handledning för att upprätthålla och förbättra relationer inom familjen
- bistå och stödja särskilt effektiva och verkningsfulla tjänster som riktas till barn och annan verksamhet för att minska
ojämlikhet och trygga en stabil utveckling
- dela ut stipendier och understöd till vetenskaplig forskning
- fullgöra sitt ändamål på alla andra verksamhetsformer som direkt främjar ändamålet.
Stiftelsen kan fullgöra sitt syfte i sin egen verksamhet, genom bolag som stiftelsen äger helt eller delvis och i samarbete
med andra sammanslutningar och stiftelser samt bedriva internationellt samarbete för att fullgöra sitt syfte.
Stiftelsen kan producerar fördelar för de stiftande medlemmarna i enlighet med sina verksamhetsformer.
Stiftelsens verksamhet kan finansieras med intäkter från verksamheten och övrig finansiering samt med stiftelsens kapital
i enlighet med vad som föreskrivs i dessa stadgar.
Av marknadsvärdet av de tillgångar som överlåtits till stiftelsen med anledning av hundraårsjubileet av Finlands
självständighet kan årligen högst två procent användas för att finansiera stiftelsens verksamhet, om inte delegationen ger
tillstånd till ett större belopp med en majoritet som utgör minst tre fjärdedelar av delegationens medlemmar. Om
marknadsvärdet av stiftelsens placeringstillgångar är lägre än marknadsvärdet av de tillgångar som överläts till stiftelsen
med anledning av hundraårsjubileet av Finlands självständighet vid tidpunkten för tillgångarnas överlåtelse, ska
stiftelsens placeringstillgångar utökas med de tillgångar som återstår efter de sedvanliga verksamhetskostnaderna.
Stiftelsens kapitalförvaltning ska vara planmässig.
Stiftelsen har rätt att ta emot donationer, testamenten och understöd, ansöka om och få forsknings- och
utvecklingsfinansiering och att utöka sina tillgångar även på andra lagliga sätt. Stiftelsen kan anordna lotterier och
insamlingar med påkallade samtycken och tillstånd.
Stiftelsen kan bedriva alla slag av affärsverksamhet för att finansiera sina verksamhetsformer.
Stiftelsen har en delegation som har till uppgift att följa upp, stödja och främja stiftelsens verksamhet.
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Delegationens tillsättande, sammansättning och mandatperiod regleras i lag.
Delegationen samlas årligen för vårsammanträde senast i juni och till höstsammanträde senast i december.
Delegationen sammanträder även vid andra tidpunkter om delegationen, delegationens ordförande eller stiftelsens
styrelse betraktar det som nödvändigt eller om minst fem ledamöter i delegationen begär det skriftligen av delegationens
ordförande för behandling av ett ärende som ledamöterna meddelar.
Kallelse till delegationens möte skickas på ett sätt som delegationen beslutar senast tio dagar före mötet. De beslutsärende
som ska behandlas på mötet ska meddelas i möteskallelsen.
Delegationen är beslutför när fler än hälften av delegationens ledamöter är närvarande på mötet.
Till delegationens beslut utses en framställan som understötts av fler än hälften av de närvarande ledamöterna, om inte
större majoritet föreskrivs i dessa stadgar. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst. Ett beslut om att avskeda en
styrelseledamot är giltigt om framställan understötts minst av tre fjärdedelar av alla ledamöter i delegationen.
Vid val väljs de som får flest röster. Om endast en person ska väljas, väljs den som fått fler än hälften av rösterna i valet.
Om ingen av kandidaterna får fler än hälften av alla röster vid den första omröstningen, görs valet mellan de två
kandidater som fått mest röster. Om rösterna då faller jämnt, avgörs valet genom lottdragning.
Om delegationens sammanträde ska föras protokoll som undertecknas av ordföranden och minst en av delegationens
ledamöter.
Stiftelsens ärenden handhas och stiftelsen företräds av styrelsen.
Till styrelsen hör sju ledamöter och deras personliga suppleanter.
Styrelseledamöternas och suppleanternas mandatperiod är fyra kalenderår. Cirka hälften av styrelseledamöterna och
deras suppleanter står i tur att avgå vartannat år. En person kan väljas till ledamot i styrelsen för högst tre
mandatperioder som följer på varandra.
Delegationen väljer styrelsens medlemmar och suppleanter. Delegationen kan avskeda styrelsens medlemmar och
suppleanter under den pågående mandatperioden.
Om en styrelseledamot eller suppleant avgår, avskedas eller går miste om sin behörighet för uppgiften som
styrelseledamot eller om en plats som styrelseledamot eller suppleant blir ledig på något annat sätt under pågående
mandatperiod, väljer styrelsen en ny ledamot eller suppleant för den återstående mandatperioden.
I styrelsen ska
- två ledamöter och suppleanter ha erfarenhet av verksamheten i sammanslutningar och stiftelser som är verksamma i
området för stiftelsens syfte - två ledamöter och suppleanter ha erfarenhet av offentlig förvaltning som verkar i området
för stiftelsens syfte
- en ledamot och suppleant bedriva eller ha bedrivit vetenskaplig forskning i området för stiftelsens syfte och
- en ledamot och suppleant ha expertis i placeringsverksamhet.
Vid valet av styrelseledamöter och suppleanter ska föreskrifterna i 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
iakttas.

Delegationen väljer styrelsens ordförande och vice ordförande för ett år i taget.
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Styrelsens uppgift är att sörja för stiftelsens förvaltning och för att stiftelsens verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt
så att stiftelsens syfte fullgörs.
Styrelsen sammanträder vid tidpunkter som styrelsen beslutar om och när ordföranden, vice ordföranden eller minst
hälften av styrelsens ledamöter anser att det är nödvändigt. Styrelsen beslutar om sättet och tidpunkten för sändande av
möteskallelse.
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande på mötet.
Till styrelsens beslut utses en framställan som understötts av fler än hälften av de närvarande ledamöterna, om inte större
majoritet föreskrivs i dessa stadgar. En jävig styrelseledamot betraktas inte som närvarande. Om rösterna faller jämnt,
avgör ordförandens röst.
Om endast en person ska väljas, väljs den som fått fler än hälften av rösterna i valet. Om ingen av kandidaterna får fler än
hälften av alla röster vid den första omröstningen, görs valet mellan de två kandidater som fått mest röster. Om rösterna
då faller jämnt, avgörs valet genom lottdragning.
Stiftelsen kan ha en verkställande direktör och verkställande direktören kan ha en ersättare.
Stiftelsens namn tecknas av styrelsens ordförande och en styrelseledamot tillsammans.
Styrelsen kan ge en person fullmakt att teckna stiftelsens namn ensam eller tillsammans med en annan person.
Delegationen väljer minst en revisor till stiftelsen.
Stiftelsens räkenskapsår är kalenderåret. Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska lämnas före utgången av april till
revisorerna, som ska ge en skriftlig revisionsberättelse till styrelsen före utgången av juni.
Delegationen ger årligen riksdagens talmanskonferens en berättelse över stiftelsens verksamhet. Till berättelsen ska
bifogas en kopia av bokslutet, revisionsberättelsen och stiftelsens verksamhetsberättelse.
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Ändring av dessa stadgar förutsätter att framställan om ändring understöds minst av tre fjärdedelar av det totala antalet
styrelseledamöter.
Ändring av stadgarna förutsätter att minst tre fjärdedelar av delegationens ledamöter som är närvarande på mötet
understöder ändringen av stadgarna.
Beslut om upplösning av stiftelsen kan fattas enligt samma förfarande som föreskrivs ovan om ändring av stadgarna.
Om stiftelsen upplöses eller läggs ned ska den återstående delen av tillgångarna som överlåtits till stiftelsen med
anledning av 100-årsjubileet för Finlands självständighet återbetalas till finska staten. Till övriga delar ska stiftelsens
tillgångar överlåtas för att användas för att fullgöra det syfte som föreskrivs i 2 § i dessa stadgar.
Centralförbundet för Barnskydd rf och social- och hälsovårdsministeriet har inte en sådan rätt att klandra stiftelsens beslut
som avses i 7 kap. 1 § i stiftelselagen. Denna föreskrift träder i kraft när stiftelsens första delegation har tillsatts.
Tillsättandet av den första delegationen föreskrivs i lag.
Som den första styrelsen i enlighet med dessa stadgar verkar den styrelse som valdes innan stadgarna registrerades, och
styrelseledamöter kan väljas i enlighet med de stadgar som registrerades 14.12.2012 fram till dess att delegationen tillsatts
och delegationen har avskedat styrelsen och valt en ny styrelse till stiftelsen.
Delegationen bestämmer om avgångsordningen för de styrelseledamöter som delegationen valt på så sätt att cirka hälften
av ledamöterna står i tur att avgå med två års intervaller. Turen att avgå bestäms genom lottdragning, om enhälligt beslut
inte uppnås i ärendet.

