Stadgar för Finska Vetenskaps-Societeten
Societetens uppgift och allmänna organisation
1 §. Finska Vetenskaps-Societeten r.f., på finska Suomen Tiedeseura r.y. (Societas Scientiarum
Fennica, The Finnish Society of Sciences and Letters), stiftad 1838, har till ändamål att främja
vetenskaperna.
Detta sker genom utgivning av skrifter, utdelning av pris och forskningsunderstöd, samt
anordnande av föredrag och möten. Societeten kan vidare ta initiativ till forskning, avge
sakkunnigutlåtanden och delta i den vetenskapliga diskussionen.
Societetens hemort är Helsingfors.
2 §. Societeten indelas i fyra sektioner: den matematisk-fysiska, den biovetenskapliga, den
humanistiska och den samhällsvetenskapliga.
Ledamöter
3 §. Societeten består av ordinarie ledamöter, utländska ledamöter och hedersledamöter,
samtliga valda på livstid.
Till ordinarie ledamöter inväljer Societeten finska medborgare som gjort sig kända såsom
självständiga forskare och som kan förutsättas främja Societetens ändamål.
Till utländska ledamöter kan Societeten kalla förtjänta vetenskapsidkare i utlandet.
Till hedersledamöter kan kallas inhemska och utländska personer, som på ett synnerligen
framstående sätt utövat eller främjat vetenskaplig forskning.
Utländska ledamöter har ej rösträtt.
Antalet ordinarie och utländska ledamöter inom varje sektion fastställs av Societeten.
Ledamotskap av Societeten medför inte ekonomiska förpliktelser gentemot Societeten.
4 §. Förslag till inval av nya ordinarie ledamöter görs av sektionerna.
Sektionernas skriftligt motiverade förslag föredras för Societeten en gång årligen vid
novembersammanträdet. Val förrättas med slutna sedlar vid därpå följande sammanträde.
För inval fordras minst två tredjedelar av det antal röster som givits i valet.
Kallande av utländsk ledamot försiggår på samma sätt som inval av ordinarie ledamot.
Förslag om kallande av hedersledamot bör vara undertecknat av minst två ordinarie
ledamöter av Societeten. Förslaget inlämnas till styrelsen, som efter att ha hört vederbörande
sektion, föredrar ärendet för Societeten. Valet förrättas vid följande sammanträde på det sätt
som i mom. 2 är stadgat.

Styrelse och funktionärer
5 §. Societetens ledande förtroendevalda är Societetens ordförande och viceordförande. De
viktigaste funktionärerna är sekreteraren och skattmästaren.
Societetens namn tecknas styrelsens ordförande, viceordförande, sekreterare och
skattmästare, två tillsammans.
6 §. Societetens angelägenheter handhas av en styrelse som består av nio medlemmar samt
fyra suppleanter. Samtliga styrelsemedlemmar och suppleanter skall vara inhemska
ledamöter av Societeten.
Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra medlemmar är
närvarande.
Angående förvaltningen av Societetens tillgångar och fonder stadgas särskilt i §§ 14-15.
7 §. Sekreteraren, som enligt hävd kallas Societetens ständige sekreterare, samt
skattmästaren väljs vid ordinarie sammanträde tillsvidare.
Styrelsen, ordföranden och viceordföranden väljs vid årssammanträdet för tiden intill nästa
årssammanträde.
Styrelsen skall såvitt möjligt sammansättas så, att i den ingår Societetens ordförande,
viceordförande, sekreterare och skattmästare samt utöver dem representanter för
Societetens fyra sektioner. Suppleanterna är personliga suppleanter för dessa representanter.
Valen förrättas med slutna sedlar, om någon ledamot så begär. Uppnås inte majoritet vid valet,
anställs ny omröstning. Om ej heller då majoritet uppnås, förrättas val mellan de två, som vid
den andra omröstningen erhållit de flesta rösterna. Faller rösterna lika, avgör lotten.
8 §. Ordföranden eller, i ordförandens frånvaro, viceordföranden leder förhandlingarna vid
Societetens och styrelsens sammanträden.
Uppstår samtidigt förfall för såväl ordföranden som viceordföranden vid Societetens
sammanträde, utses ordförande av mötet.
9 §. Sekreteraren för protokollet vid Societetens och styrelsens sammanträden, föredrar
inkomna ärenden, verkställer Societetens och styrelsens beslut, ombesörjer Societetens
brevväxling, övervakar vården av Societetens arkiv och bibliotek, övervakar utgivningen av
Societetens skrifter och författar årsberättelsen.
Vid förfall för sekreteraren handhas befattningen av någon därtill utsedd ordinarie ledamot.
För att bistå sekreteraren kan Societeten på obestämd tid utse en kanslisekreterare samt en
eller flera redaktörer.

10 §. Skattmästaren övervakar skötseln av Societetens fonder och kassa, tar emot de anslag
som beviljats Societeten ur allmänna medel, liksom dess övriga inkomster och verkställer
Societetens utbetalningar, för ordet vid förvaltningsnämndens möten, ombesörjer att
Societetens räkenskaper blir sakkunnigt förda samt avger för Societetens årssammanträde en
berättelse över Societetens ekonomi och bokslut under det gångna kalenderåret.
11 §. Angående redigering av Societetens skriftserier och villkoren för antagning av arbeten i
dessa utfärdar Societeten särskilda publiceringsregler.
12 §. Ständige sekreteraren har ansvaret för Societetens boksamlingar och publikationslager
samt övervakar i samråd med Societetens redaktörer försäljning och distribution av
Societetens skrifter.
Redaktörerna ombesörjer redigeringen och utgivningen av Societetens skrifter enligt de
publiceringsregler som utfärdats av Societeten.
13 §. Varje sektion utser bland sina ledamöter en ordförande för tre år. En sektion kan utse en
sekreterare på obestämd tid.
Sektionens ordförande sammankallar sektionen och leder dess förhandlingar, sörjer för att
sektionens uppdrag verkställs samt föredrar för Societeten från sektionen inkommande
ärenden.
Vid förfall för sektionens ordförande handhas befattningen av sektionens sekreterare eller
annan härtill utsedd person.
Förvaltning
14 §. Skötseln av Societetens tillgångar och fonder tillkommer en förvaltningsnämnd som är
underställd styrelsen.
Nämnden består av Societetens skattmästare som ordförande, Societetens sekreterare samt
högst sex valda medlemmar, av vilka minst två är ordinarie ledamöter av Societeten och minst
två utanför Societeten stående ekonomiskt sakkunniga personer.
Val av medlemmar i förvaltningsnämnden sker vid Societetens årssammanträde.
15 §. Societetens räkenskapsår är kalenderåret.
För granskning av Societetens räkenskaper utses vid årssammanträdet en revisor samt en
verksamhetsgranskare jämte personliga suppleanter. Revisorn och revisorns suppleant skall
vara CGR-revisorer.
Revisorn skall efter fullgjort uppdrag till Societetens nästa årssammanträde avge
revisionsberättelse.
Verksamhetsgranskaren skall likaledes avge berättelse över sin granskning av verksamheten.

Sammanträden
16 §. Societeten firar offentligen sin årshögtid inom april månad, enligt hävd den 29 april.
I samband med årshögtiden samlas Societeten till årssammanträde i sluten session. Vid
årssammanträdet behandlas följande ärenden:
1. Sekreteraren avger årsberättelsen, vilken offentliggörs i tryck.
2. Skattmästarens berättelse och revisionsberättelsen samt berättelsen över
verksamhetsgranskningen föredras.
3. Bokslutet fastställs och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, skattmästaren och
förvaltningsnämnden prövas.
4. Val av styrelse, förvaltningsnämnd och revisor samt verksamhetsgranskare förrättas
såsom i §§ 7, 14 och 15 stadgats.
5. Övriga ärenden behandlas.
Vid årshögtiden kan även förekomma annat offentligt program.
17 §. Societetens ordinarie sammanträden hålls på dagar som Societeten fastslår.
Extra sammanträde hålls, när styrelsen finner skäl föreligga eller när minst tio ordinarie
ledamöter så begär eller när minst en tiondedel av föreningens röstberättigade medlemmar
kräver det för behandling av ett angivet ärende.
Kallelse till sammanträde och övriga meddelanden till ledamöternas kännedom skall ske
skriftligen minst tio dagar i förväg eller ingå som annons i minst två dagliga tidningar.
Kallelsen bör innehålla uppgifter om alla vid sammanträdet förekommande viktiga ärenden.
18 §. Vid Societetens sammanträden hålls föredrag, lämnas information och förs diskussion i
vetenskapliga frågor samt behandlas i sluten session Societetens övriga angelägenheter.
Rösträtt vid Societetens slutna sammanträden tillkommer endast ordinarie ledamot samt
inhemsk hedersledamot.
19 §. Närmare föreskrifter om sin verksamhet utfärdar Societeten i en arbetsordning.
Ändring av stadgarna och upplösning av Societeten
20 §. Beslut om ändring av dessa stadgar fattas med minst två tredjedels majoritet av det
antal röster som givits vid två på varandra följande ordinarie möten.
21 §. Beslut om upplösning av Societeten fattas med minst tre fjärdedels majoritet av det
antal röster som givits vid två på varandra följande ordinarie möten.
Fattas beslut om upplösning skall Societeten besluta om användning av dess tillgångar i något
syfte som avser vetenskapernas främjande.
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