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STADGAR FÖR MARIA, TYRA, MARGIT, EMIL BERNHARD OCH 

LEO BERNHARD LILJEFORS' STIFTELSE 

1 § 

Stiftelsens namn är Maria, Tyra, Margit, Emil Bernhard 
och Leo Bernhard Liljefors' stiftelse och dess hemort i 
Helsingfors stad. Stiftelsens språk är svenska. 

2 § 

Stiftelsens ändamål är att i konservativ anda stöda 
rent svenska ändamål av kulturell, social och medicinsk 
inriktning. Sitt ändamål förverkligar stiftelsen genom 
stöd till privat svenskspråkig undervisning, åldringsvård 
och sådan hälsovård, som har till syfte att förebygga 
cancer-, hjärt- och lungsjukdomar. 

3 § 

I enlighet med Leo Bernhard Liljefors' testamente av 
den 06.06.1979 utgöres stiftelsens egendom vid stiftel
sens grundande av följande egendom såsom grundkapital: 

Hälften (1/2) av lägenheten. 
Dal backa RN:r 2:40 
i Hemtans by av Esbo stad 

Penningtillgodohavanden 

T o t a 1 t 

350.000,00 mk 

1.694.241,85 mk 

2.044.241,85 mk 
=============== 

Stiftelsen bedriver sin verksamhet inom sitt kulturella 
och humanitära verksamhetsfält helt utan vinstsyfte. 

Eventuellt överskott skall i sin helhet användas till 
att utveckla stiftelsens möjligheter att stärka sin 
understödsverksamhet. 

Stiftelsens medel skall placeras på ett betryggande och 
inkomstbringande sätt. 

Stiftelsen äger rätt att för sin verksamhet förvärva 
och inneha fast egendom samt att emottaga egendom genom 
donationer och testamenten ävensom understöd och bidrag 
av såväl stat, kommun och enskilda. 
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I 4 § 

Stiftelsens högsta organ utgöres av dess delegation. 
Delegationen består av de personer vilka vid varje 
tillfälle bildar styrelse för föreningen Svenska Folk
skolans Vänner r.f. Ordföranden och viceordföranden i 
Svenska Folkskolans Vänner r.f.:s styrelse är tillika 
ordförande och viceordförande i stiftelsens delegation. 

5 § 

Stiftelsen företräds och dess angelägenheter handhas 
såvitt annat icke stipulerats i dessa stadgar, av en 
styrelse bestående av tre (3) personer, av vilka förenin
gen Svenska Folkskolans Vänner r.f.:s styrelse utser 
en (1) medlem, Stiftelsen Svenska Blindgårdens styrelse 
en (1) medlem och Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 
r.f.:s styrelse en (1) medlem. 

Styrelsen utser inom sig ordförande och viceordförande. 
Medlemmarna i styrelsen utses för en mandatperiod om 
ett (1) kalender år. 

6 § 

Stiftelsen har två revisorer och två revisorssuppleanter, 
vilka utses för ett redovisningsår i sänder av delega
tionens årsmöte. Den ena revisorn och den ena revisors
suppleanten bör vara CGR-revisor. 

7 § 

Stiftelsens styrelse äger bl.a.: 

- energiskt handha förvaltningen av stiftelsens egendom, 

- med sparsamhet och omtanke hava vård om stiftelsens 
ekonomi, 

hava vårdnad om sådan bokföring som med avseende å 
stiftelsens verksamhet och gällande lagstiftning 
erfordras, 

uppgöra bokslut och verksamhetsberättelse över varje 
verksamhetsår, 

- årligen ställa avkastningen av stiftelsens tillgångar 
minskad med förvaltningskostnader till delegationens 
förfogande för utdelning och för handhavande av 
stiftelsens övriga verksamhet. 
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8 § 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller 
vid förfall för denne av viceordföranden då denne anser 
det nödvändigt eller då minst två styrelsemedlemmar hos 
ordföranden anhåller om sammankallande av möte för 
behandling av visst uppgivet ärende. 

Skriftlig kallelse till möte bör om möjligt utsändas i 
så god tid, att medlemmarna får del därav, dock senast 
sju (7) dagar före mötet. 

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföran
den och minst hälften av de övriga medlemmarna är 
närvarande. 

Vid förfall av ordföranden handlägges dennes åligganden 
av viceordföranden. 

Vid styrelsens möten föres protokoll, som justeras av 
ordföranden jämte en annan styrelsemedlem som därtill 
utses. 

9 § 

Stiftelsens delegation sammanträder till ordinarie möte, 
benämt årsmöte, som bör hållas senast inom april månad 
på dag och ort som av sammankallaren bestämmes samt 
till extra möte om minst tre (3) medlemmar därom anhåller 
hos ordföranden eller vid förfall av denne viceordföran
den för behandling av visst uppgivet ärende. 

Styrelsemedlemmarna skall· kallas till dessa möten och 
har rätt att där yttra sig men icke att utöva rösträtt 
om de ej samtidigt är medlemmar av delegationen. 

Delegationen är beslutför då ordföranden eller viceord
föranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är 
närvarande. 

Skriftlig kallelse till möte bör om möjligt utsändas i 
så god tid att medlemmarna får del därav, dock minst 
sju (7) dagar före mötet. 

Vid delegationens möten föres protokoll, som justeras 
av ordföranden, jämte en annan medlem som därtill utses. 

10 § 

Vid delegationens årsmöte handlägges följande ärenden: 

1. Konstateras, vilka personer som vid föreningen Svenska 
Folkskolans Vänner r.f.:s årsmöte blivit valda till 
styrelsemedlemmar för nämnda förening och vilka 
sålunda enligt§ 4 bildar stiftelsens delegation för 
löpande verksamhetsår, 
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2. Konstaterades, vilka personer som av Svenska Folk
skolans Vänner r.f.:s styrelse av Stiftelsen Svenska 
Blindgårdens styrelse och av Samfundet Folkhälsan i 
Svenska Finland r.f.:s styrelse utsetts till medlemmar 

, i styrelsen, 

3. Behandlas verksamhetsberättelsen och bokslutet jämte 
revisorernas granskningsberättelse, varvid beslut 
fattas om eventuella åtgärder i anledning av dessa, 

4. Behandlas frågan om användning och utdelning av 
avkastningen av stiftelsens tillgångar, 

5. Val av stiftelsens ombudsman, sekreterare och kas
saförvaltare vilka jämte nödigt antal övriga funk
tionärer även kan utses bland styrelsen utomstående 
personer, 

6. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter 
för granskning av räkenskaperna och förvaltningen, 

7. Behandlas övriga i kallelsen nämnda ärenden. 

11 § 

Vid delegationens och styrelsens möten fattas beslut 
genom öppen omröstning och med enkel majoritet av 
samtliga i årsmötet deltagande röstberättigade medlemmar. 
Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande. 

Beslut rörande försäljning eller pantsättning av fast 
egendom fattas av delegationen med minst två tredje
delars majoritet av samtliga i årsmötet deltagande 
röstberättigade medlemmar. 

12 § 

Stiftelsen företrädes gentemot tredje man av styrelsen. 

Stiftelsens namn tecknas av styrelsens ordförande, 
viceordförande och sekreteraren, alltid två tillsammans. 

13 § 

Räkenskaperna avslutas enligt kalenderår och bör jämte 
styrelsens verksamhetsberättelse överlämnas till reviso
rerna före den 15 februari följande år. Revisorernas 
berättelse över verkställd granskning skall därpå 
överlämnas till delegationens ordförande före den 15 
påföljande mars månad. 



14 § 

Beslut om förslag till ändring av stiftelsens stadgar 
eller om stiftelsens upplösning skall behandlas vid 
årsmötet och för att äga giltighet omfattas av minst 
två tredjedelar av samtliga i årsmötet deltagande 
röstberättigade medlemmar och bör beslutet underställas 
justitieministeriet för godkännande. 

15 § 

I händelse att föreningen "Svenska Folkskolans Vänner 
r.f." upplöses, skall å närmast följande årsmöte inväljas 
tre (3) nya medlemmar i delegationen för en period framåt 
i de delegationsmedlemmars ställe vilka skulle ha varit 
i tur att avgå. övriga delegationsmedlemmar skall kvarstå 
under en tid som skulle ha varit fallet såvida föreningen 
"Svenska Folkskolans Vänner r.f." icke skulle ha upp
lösts. Vid följande årsmöten skall delegationen alltid 
invälja tre (3) nya delgationsmedlemmar för treårs
perioden i de delegationsmedlemmars ställe, vilka då är 
i tur att avgå. Sålunda kommer delegationen framdeles 
att bestå av nio personer, av vilka tre årligen avgår. 

Val av medlemmar i styrelsen i stället för var och en 
av dem som skulle ha utsetts av Svenska Folkskolans 
Vänner r.f.:s styrelse förrättas i sådant fall av 
stiftelsens styrelse. 

I händelse att Stiftelsen Svenska Blindgården eller 
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. upplöses 
skall vid följande årsmöte i styrelsen för treårsperioden 
inväljas en person i stället för var och en av dem 
vilka skulle ha utsetts av de upplösta organisationernas 
styrelser. 

Avgående delegationsmedlem och styrelsemedlem kan 
återväljas. I beslut rörande återval av styrelsemedlem 
äger ifrågavarande styrelsemedlem själv deltaga. 

Såvida bestämmelserna i denna paragraf kommer till 
tillämpning kan årsmötet årligen välja två revisorer 
jämte suppleanter för löpande räkenskapsår. 

16 § 

I händelse av stiftelsens upplösning tillfaller dess 
egendom enligt delegationens förslag och justitieminis
teriets tillstånd någon institution som i svenskbygden 
är verksam för samma likartat ändamål som stiftelsen 
fullföljt. 



17 § 

Styrselsemedlemmar och ordförande tillkommer icke 
mötesarvoden. 

Stiftelsen skall årligen före utgången av juni mån~d 
tillställa justitieministeriet styrkta kopior av 
resultat- och balansräkningen jämte bilagor, av specifi
kationerna till balansräkningen samt av verksamhets-
och revisionsberättelserna. Stiftelsen skall vid behov 
även lämna ministeriet andra uppgifter om sin verksamhet 
vilka behövs för tillsynen. 


