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SÄÄNNÖT

1§

Säätiön nimi on Suomen MS-säätiö sr. Säätiöstä voidaan käyttää myös ruotsinkielistä
nimeä Finlands MS-stiftelse sr. Säätiön kotipaikka on Masku.

2§

Säätiön tarkoituksena on neurologisiin sairauksiin kohdistuvan tieteellisen
tutkimuksen tukeminen ja edistäminen.

3§

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla apurahoja ja stipendejä tutkijoille, joiden
tutkimuskohteena ovat neurologiset sairaudet, etenkin MS-tauti. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi säätiö voi myös omalla kustannuksellaan julkaista edellä mainituista
tutkimuskohteista tehtyjä tieteellisiä tutkimuksia.

4§

Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.
Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja. Ellei lahjoituksessa, testamentissa tai avustuksessa
ole toisin määrätty, lisätään tällainen omaisuus tuottoineen säätiön varsinaiseen
pääomaan.

5§

Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, johon
kuuluu vähintään neljä ja enintään kuusi jäsentä, joista kullakin tulee olla
henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten toimikauden pituus on kolme vuotta. Hallituksen
jäsenet ja varajäsenet valitsee Neuroliitto ry:n liittohallitus. Hallituksen jäsenistä
vähintään kahdella ja näiden varajäsenillä tulee olla neurologian alaan painottunut
lääketieteen tuntemus. Hallituksen jäsenelle ei voida myöntää sääntöjen 3. kohdassa
tarkoitettuja apurahoja tai stipendejä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi
kerrallaan. Puheenjohtajaksi ei voida valita lääkärijäsentä. Hallituksen kokousten
sihteerinä toimii säätiön asiamies tai hallituksen siihen määräämä.

6§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, joka on
kirjallisesti toimitettava kullekin hallituksen jäsenelle ja jätettävä postin
kuljetettavaksi viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta. Hallitus on
päätösvaltainen, kun puheenjohtajana toimivan lisäksi läsnä on vähintään puolet
hallituksen jäsenistä.
Hallituksen kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni, ja päätökset tehdään
yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.
Hallituksen pöytäkirjan tarkistavat kaksi siihen tehtävään valittua, kokouksessa läsnä
ollutta hallituksen jäsentä.

7§

Hallituksen jäsenille ja hallituksen sihteerinä toimivalle henkilölle voidaan määrätä
maksettavaksi kokouksista kohtuullinen palkkio.

8§

Säätiöllä voi olla asiamies, joka toimii hallituksen alaisena. Asiamies voidaan valita
hallituksen keskuudesta tai ulkopuolelta. Asiamiehen työsuhteesta ja toimiehdoista
määrää hallitus.

9§

Hallituksen on kokoonnuttava vuosittain huhti- tai toukokuussa varsinaiseen
vuosikokoukseensa, jossa kokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
a) edellisen tilikauden tilinpäätös ja sen johdosta annettu tilintarkastajien kertomus,
ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta tai muista toimenpiteistä, joihin se
mahdollisesti antaa aihetta
b) edellistä tilikautta koskeva toimintakertomus
c) päätetään hallituksen jäsenille ja hallituksen sihteerille maksettavista
kokouspalkkioista ja tilintarkastajien palkkioista
d) valitaan säätiölle kaksi tilintarkastajaa ja näiden varamiehet tai vaihtoehtoisesti
tilintarkastusyhtiö
e) valitaan hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi
f) muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Tarpeen vaatiessa voi hallitus kokoontua ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään
kokouskutsussa mainittuja asioita. Hallitus on kutsuttava koolle ylimääräiseen
kokoukseen, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta
tai varapuheenjohtajalta pyytää.

10 §

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen oikeuttamat, kaksi yhdessä.
Hallitus voi oikeuttaa varapuheenjohtajan tai asiamiehen edustamaan säätiötä.

11 §

Säätiölle valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja näille
varamiehet. Vähintään yhden tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla KHTtilintarkastaja. Vaihtoehtoisesti tilintarkastajaksi voidaan valita KHT-yhteisö. Hallitus
valitsee tilintarkastajat varsinaisessa vuosikokouksessaan tarkastamaan kuluvan
vuoden tilejä.

12 §

Säätiön tilikautena on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen tulee olla valmiina maaliskuun loppuun mennessä.

13 §

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään ¾ kaikista hallituksen jäsenistä
sitä kannattaa.
Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

14 §

Mikäli säätiö puretaan, on sen säästyneet varat käytettävä hallituksen päättämällä
tavalla tämän säätiön tarkoituksen toteuttamista parhaiten edistävällä tavalla
neurologisten sairauksien tutkimukseen.

