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INSTITUTUM ROMANUM FINLANDIAE 

STADGAR 

Registrerad i Patent- och registerstyrelsen 2.3.2017 

1 § 

Stiftelsens namn är Institutum Romanum Finlandiae sr. 

2 § 

Stiftelsens hemort är Helsingfors stad. 

3 § 

Stiftelsens ändamål är att upprätthålla och utveckla Finlands vetenskapliga institut 

som den har grundat i Rom. 

Institutet har som uppgift att 

• främja humanistisk forskning om antiken och Italien samt konster, 

• undervisa samt 

• bistå stipendiater och andra forskare när de arbetar i Italien. 

Stiftelsen kan verka med alla verksamhetsformer som främjar ändamålet. För att 

finansiera sina verksamhetsformer kan stiftelsen hyra ut lokaler som den äger. 

Institutets språk är finska och svenska, som också är de huvudsakliga 

undervisningsspråken. 

4 § 

Verksamheten i stiftelsen och institutet som ligger i Rom stöds och för sin del 

främjas av stiftelsens delegation som består av minst 18 och högst 40 medlemmar 

som väljs för en femgångsperiod åt gången. Delegationsmedlemmens mandatperiod 

börjar 1.1. Enligt tidigare stadgar är medlemmar som valts 1975 eller före detta dock 

valda på livstid. Direktören för Finlands Rom-institut är självskriven medlem i 

delegationen under sin mandatperiod. 

Delegationen kompletterar sig själv. För att bli vald ska en kandidat få minst tre 

fjärdedelar av alla givna röster. 
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Vid valet av delegationsmedlemmar ska man se till att humanistiska vetenskaper, 

konster samt skolväsendet och ekonomilivet alltid är representerade. 

En juridisk person, en minderårig eller en person som förordnats en intressebevakare 

eller vars funktionsduglighet har begränsats eller är i konkurs kan inte vara medlem i 

delegationen. 

Om någon av delegationsmedlemmarna avgår eller förlorar sin duglighet eller om en 

plats som delegationsmedlem blir ledig under mandatperioden, kan en ny medlem 

väljas till delegationen för resten av mandatperioden. 

Delegationen väljer bland sig för varje verksamhetsår en ordförande och två vice 

ordförande och är beslutsför när minst 10 medlemmar förutom ordföranden eller en 

vice ordförande är närvarande. Varje medlem har en röst. Delegationens beslut är 

den åsikt som majoriteten av närvarande medlemmar i mötet stödjer. Då rösterna 

faller lika avgör ordförandens röst. 

Vid valet, till de delar som det inte är fråga om ett val som föreskrivs i 2 moment 

ovan, blir en kandidat som fått mer än hälften av rösterna vald. Om ingen av 

kandidaterna får mer än hälften av rösterna vid första omgången, förrättas ett val 

mellan de två kandidater som fått mest röster. Om rösterna faller lika avgörs valet 

genom lottning. 

Delegationen samlas årligen för två ordinarie möten, vårmöte före slutet av mars och 

höstmöte senast den 4 november som är stiftelsens årsdag. Delegationen 

sammanträder också vid andra tidpunkter om delegationen, delegationens 

ordförande eller stiftelsens styrelse anser det nödvändigt eller om minst sex 

delegationsmedlemmar kräver det skriftligen för behandling av ett ärende av 

delegationens ordförande. 

I delegationens vårmöte behandlas årsberättelsen för föregående år, bokslutet och 

revisorernas utlåtande samt andra ärenden som nämns i möteskallelsen. 

I delegationens höstmöte behandlas budgeten för följande år, förrättas valet av 

delegations- och styrelsemedlemmar, delegationens ordförande och båda vice 

ordföranden samt väljs åtminstone en revisor för revision av följande års konton och 

förvaltning. 

Delegationen kan med röster som getts med tre fjärdedelars majoritet avskeda en 

styrelsemedlem under mandatperioden och välja en ny medlem för resten av 

mandatperioden. I möteskallelsen ska nämnas att avskedande av en styrelsemedlem 

behandlas under mötet. Rätten att avskeda en medlem gäller dock inte de 
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styrelsemedlemmar vars mandatperiod pågår när dessa stadgar registreras i 

stiftelseregistret. 

Delegationen sammanträder på ordförandens eller någondera vice ordförandens 

kallelse som ska skickas per brev till varje delegationsmedlem minst åtta dagar före 

mötet. I möteskallelsen ska ärenden som behandlas under mötet nämnas. 

På delegationsmedlemmens jävighet tillämpas vad som har föreskrivits i 3 kap 4 § 1 

mom. i stiftelselagen om styrelseledamotens jävighet. 

5 § 

Stiftelsens ärenden handhas, stiftelsen representeras och dess beslutanderätt utövas 

av dess styrelse som består av delegationens ordförande som självskriven och 

dessutom av nio medlemmar som delegationen valt för fyra kalenderår i sänder. Av 

dessa står två eller tre medlemmar årligen i tur att avgå. 

Styrelsen väljer bland sig en ordförande och en eller två vice ordförande. 

Åtminstone expertis på antikforskning, historia, arkeologi, konsthistoria och konster 

ska vara representerad i styrelsen. 

Styrelsen sammanträder på ordförandens eller vice ordförandens kallelse och är 

beslutsför när minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande förutom 

ordföranden eller vice ordföranden. 

Stiftelsen representeras av styrelsens ordförande tillsammans med en berättigad 

styrelsemedlem. Styrelsen kan berättiga en designerad person att representera 

stiftelsen tillsammans med en annan person. 

Styrelsen är berättigad att tillsätta arbetsgrupper och utskott som rapporterar till 

styrelsen. 

Styrelsen bekräftar nödvändiga reglementen för institutet. 

Styrelsen kan kalla en ombudsman och vid behov en biträdande ombudsman till sig 

själv. 

Styrelsen kan välja en verkställande direktör och en ställföreträdare. 

Styrelsen ska före slutet av mars upprätta en skriftlig berättelse om sin verksamhet åt 

delegationen. 
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6 § 

Stiftelsens konton avslutas per kalenderår. Stiftelsens bokslut med dokument ska 

lämnas före slutet av mars till revisorn för revision. Revisorn ska lämna ett skriftligt 

utlåtande om revisionen till delegationen inom två veckor. 

7 § 

Delegations- och styrelsemedlemmarna får inte någon ersättning för möten eller 

något annat arvode. Rimliga resekostnader ersätts. 

8 § 

I det fall att stiftelsen upplöses eller läggs ned, ska dess egendom överlåtas till någon 

förening eller stiftelse vars uppgift är att arbeta för de ändamål och enligt de 

principer som nämns i 3 §. 

Innan ett beslut om överlåtelse av medlen fattas ska delegationen höras om saken. 

9 § 

Styrelsens beslut om ändring av dessa stadgar och upplösning av stiftelsen träder i 

kraft endast i det fall att minst tre fjärdedelar av alla styrelsemedlemmar stödjer 

beslutet i minst två styrelsemöten som hålls med tre veckors mellanrum. 

För ändring av stadgarna krävs delegationens samtycke. Delegationens samtycke 

förutsätter att minst tre fjärdedelar av medlemmar som är närvarande i mötet stödjer 

detta. I möteskallelsen ska nämnas att givande av samtycke till ändring av stadgarna 

behandlas under mötet. 

Upplösning av stiftelse förutsätter att delegationen har hörts innan ett beslut om 

försättande av stiftelsen i likvidation fattas. 

 


