
S T A D G A R 
 

för Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn 
 

§ 1 
Namn och hemort 

Stiftelsens namn är Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn och dess hemort är Mariehamn. 
 

 
§ 2 

Ändamål 
Stiftelsens ändamål är att bevara och främja åländska traditioner och kultur inom olika områden 
förknippade med kust- och sjöliv, båt- och skeppsbyggeri och annat hantverk samt presentera och 
göra detta tillgängligt för allmänheten. 
 

 
§ 3 

Förverkligande av stiftelsens ändamål 
Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att förvalta och driva ett sjökvarter. Stiftelsen skall 
bygga och anskaffa utrymmen och anläggningar för stiftelsens verksamhet. I verksamheten ingår 
uthyrning av markområden och lokaler. 
 

 
§ 4 

Stiftelsens kapital 
Stiftelsens eget kapital består av: 
1. En grundfond vars motsvarande medel får användas för i § 2 avsett ändamål. 
    Grundfonden består av: 
 a. det grundkapital om tjugofemtusentvåhundratjugoåtta 19/100 (25.228,19) euro som  
   stiftaren överlåtit till stiftelsen. 
 b. den ökning av grundfonden, som skett genom överföring från dispositionsfonden eller  
  vinst. Denna överföring kan ske endast efter beslut av stiftelsens styrelse. 
 c. kapital som överlåtits till stiftelsen på villkor att det skall tillhöra grundfonden. 
 
2. En dispositionsfond vilken styrelsen förfogar över. 
    Dispositionsfonden ökas genom: 
 a. vinst från tidigare år 
 b. årets vinst 
 c. gåvor och donationer. 
 

Stiftelsens medel skall förvaltas på ett betryggande sätt. 
 

 
§ 5 

Stiftelsens styrelse och VD 
Stiftelsen företräds och dess angelägenheter handhas av en styrelse som består av minst tre och 
högst fem medlemmar jämte personliga suppleanter, vilka utses av stadsstyrelsen i Mariehamn för 
två år i sänder. Stadsstyrelsen skall utse styrelsemedlemmarna före utgången av september 
månad respektive år. Styrelsemedlemmarnas mandattid påbörjas den första januari året efter 
tillsättningen.  
 
Styrelsen väljer inom sig ordförande och viceordförande. Styrelsen kan utse nödvändiga 
funktionärer och arbetsgrupper. Styrelsen anställer för verksamheten nödvändig personal. 
Stiftelsen Sjökvarteret har en verkställande direktör. 
 
 

§ 6 
Styrelsens sammanträden 



Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för honom/henne, av 
viceordföranden, då han/hon anser det påkallat eller då minst två styrelsemedlemmar hos 
honom/henne anhåller om sammankallande av möte för behandling av visst angivet ärende. 
 
Styrelsen är beslutför då förutom ordföranden eller viceordföranden minst hälften av ledamöterna 
är närvarande. Besluten i styrelsen fattas med enkel röstmajoritet. Då rösterna faller lika avgör 
ordförandens röst förutom vid personalval, då lotten avgör. 
 

§ 7 
Företrädande av stiftelsens namn 

Stiftelsen företräds av styrelsens ordförande tillsammans med annan styrelsemedlem eller annan 
namngiven människa. Styrelsen kan ge en namngiven människa rätt att företräda stiftelsen ensam 
eller tillsammans med en annan person.  
 

§ 8  
Stiftelsens räkenskaper 

Stiftelsens räkenskaper avslutas per kalenderår. 
 

 
§ 9 

Revision 
Stiftelsen skall ha 1 ordinarie revisor och 1 revisorssuppleant, som båda utses av stadsstyrelsen i 
Mariehamn för ett kalenderår i sänder. 
 

Stiftelsens revisor och dennes suppleant skall vara en GR-revisor, CGR-revisor eller 
revisionssammanslutning som definieras i 1 kap 2§ revisionslagen. 
 
Stiftelsens räkenskaper och styrelsens berättelse över stiftelsens verksamhet under föregående år 
skall senast 15 mars lämnas till revisorerna som skall avge sin berättelse inom mars månad. 
 

Om revisorernas berättelse ger anledning därtill skall styrelsen sammanträda före utgången av 
juni månad för att besluta om åtgärder som revisionsberättelsen föranleder. 
 

 
§ 10 

Information till Patent- och registerstyrelsen 
Stiftelsen skall årligen inom juni månad tillställa Patent- och registerstyrelsen bestyrkta kopior av 
resultat- och balansräkningen jämte specifikationerna till balansräkningen samt av verksamhets- 
och revisionsberättelserna. Stiftelsen skall vid behov även lämna Patent- och registerstyrelsen 
andra uppgifter om sin verksamhet vilka behövs för tillsynen. 
 

 
§ 11 

Ändring av stadgarna 
Dessa stadgar kan ändras i enlighet med styrelsens beslut. Stadgeändringen träder i kraft då den 
har inregistrerats hos Patent- och registerstyrelsen. 
 

 
§ 12 

Upplösande av stiftelsen 
Upplöses stiftelsen skall tillgångarna användas till ändamål som står nära stiftelsens ändamål. 
Beslut om upplösande fattas i samma ordning som stadgeändring i § 11. 
Beslutet skall fastställas av Patent- och registerstyrelsen. 
 

 
§ 13 

Övrigt 
I allt övrigt gäller vad i lag om stiftelser är stadgat. 
 


