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STADGAR FÖR 

 

STIFTELSEN 7:NDE MARS FONDEN SR 

 

 

1 § 

 

 Stiftelsen 7:nde Mars Fonden sr är en stiftelse, som grundats av senator Theodor Wegelius. 

 

 Stiftelsens hemort är Helsingfors stad. 

 

2 § 

 

 Stiftelsens ändamål är dels att befrämja humanitära och allmännyttiga syften samt dels att sam-

manhålla ättlingarna i direkt nedstigande led till senator Theodor Wegelius och hans hustru Lilly 

Wegelius, i det följande benämnda ättlingar. 

 

 Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt understöda humanitära och allmän-

nyttiga strävanden. Sammanhållningen av ättlingarna sker genom omvårdnad av stiftarens grav 

och minne, genom att upprätthålla kontakter mellan ättlingarna samt genom att insamla och vi-

darege information om dessa ävensom genom att ordna en i 3 § nämnd årlig sammankomst. 

 

3 § 

 

 Stiftelsens styrelse, som har uteslutande beslutanderätt i stiftelsens angelägenheter, består av sex 

styrelseledamöter. Styrelseledamot utses för fem år dock sålunda att mandattiden fortgår tills vi-

dare för de ledamöter vars mandattid börjat före 1.12.2015. Om någon av dessa utträder ur sty-

relsen, avlider eller blir oförmögen att sköta detta värv, utser styrelsen omedelbart en ersättare. 

Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsen utser inom sig ordfö-

rande och viceordförande.   
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 Stiftelsen kan ha en verkställande direktör som utses av styrelsen. Verkställande direktören 

svarar för stiftelsens bokföring, ekonomi och övriga dagliga förvaltning i enlighet med styrel-

sens riktlinjer och anvisningar. 

 
 Stiftelsens namn tecknas av ordföranden och verkställande direktören var för sig samt av två 

styrelseledamöter tillsammans. Styrelsen får ge någon av sina ledamöter eller någon annan 

namngiven person rätt att företräda stiftelsen. 

 

 Styrelsen sammanträder till årsmöte årligen den 7:nde mars och annars på kallelse av ordföran-

den. Vid årsmötet skall av stiftelsens inkomster anslås medel för en enkel kollation för ättlingar-

na jämte familjer. 

 

 Ordföranden, som leder styrelsens förhandlingar och i regel företräder stiftelsen utåt, ävensom 

verkställande direktören skall uppbära av styrelsen bestämda arvoden. På annan ort i Finland 

bosatt styrelsemedlem åtnjuter för personlig närvaro vid styrelsens årsmöte skälig resekostnads-

ersättning. 

 

4 § 

 

 Stiftelsens tillgångar utgöres av värdepapper, banktillgodohavanden och lånefordringar samt 

reserverad ankomst av dessa. 

 

 Stiftelsens värdepapper, lånehandlingar och likvida medel skall förvaras och förvaltas av en solid 

bank eller bankirfirma, som i fråga om placering av stiftelsens tillgångar och andra förvaltningen 

rörande angelägenheter skall kommunicera med styrelsens ordförande eller sekreterare eller den 

styrelsen sätter i deras ställe. 

 

5 § 

 

 Det belopp stiftelsens tillgångar under ett kalenderår avkastat med avdrag för förvalt-

ningsprovisioner, revision, porto m.m. ävensom i 3 § nämnda arvoden och övriga kostnader, 

samt för underhåll av Lilly och Theodor Wegelius gravvård, vilket belopp här benämnes stiftel-

sens nettoinkomst, må under följande kalenderår användas enligt följande grunder: 
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 a) först avsättes minst 10 % av nettoinkomsterna till grundkapitalets förstärkande, 

 

 b) resten, dock minst 50 % skall på sätt styrelsen vid årsmötet närmare bestämmer, anslås för 

humanitära eller allmännyttiga ändamål. 

 

6 § 

 

 Till styrelsens årsmöte skall föreläggas en av ordföranden och sekreteraren utarbetad årsberät-

telse, innehållande redovisning och bokslut för föregående redovisningsår. Stiftelsens räken-

skaper, vilka för varje kalenderår bör vara avslutade inom följande januari månad, granskas av 

en av styrelsens årsmöte årligen utsedd revisor, som i sin till årsmötet avgivna revisionsberät-

telse särskilt bör yttra sig huruvida stiftelsens inkomster blivit använda i enlighet med bestäm-

melserna i stiftelsens stadgar. Styrelsens årsmöte skall även utse en revisorssuppleant. Revisorn 

och revisorssuppleanten skall vara godkända revisorer. 

 

7 § 

 

 Stiftelsens stadgar kan ändras, om minst fem styrelsemedlemmar är ense därom. Stadgeändring-

arna skall fastställas av Patent- och registerstyrelsen. 

 

 Beslut om stiftelsens upplösning fattas på enahanda sätt. 

 

8 § 

 

 Ifall stiftelsen upplöses, användes dess tillgångar för humanitära eller allmännyttiga ändamål 

enligt styrelsens beslut. 

 

 

   *  * * 

 


