L7 Satakunnan Partiosäätiön säännöt
Oikeusministeriön 18 päivänä maaliskuuta 1957 vahvistamat
1 § Säätiön nimi on Satakunnan Partiosäätiö - Satakunda Scoutstiftelse ja sen kotipaikkana Porin kaupunki.
2 § Säätiön tarkoituksena on partiotyön tukeminen Satakunnan Partiolippukuntien alueella.
3 § Säätiön peruspääomana on Satakunnan Partiolippukuntien Vanhempainneuvoston lahjoittamat satatuhatta (100.000)
markkaa. Lisäksi säätiölle kuuluvat muut sille lahjoitettavat, jälkisäädöksinä, korkoina ja muulla tavoin kertyvät varat.
Säätiön pääoma 100.000 markkaa on sellaista kantapääomaa, jota ei saa vähentää, vaan voidaan vain sen tuotto
käyttää. Säätiön muut varat ja vuotuinen tuotto käytetään säätiön tarkoituksiin sen hallituksen vapaan harkinnan mukaan
kuitenkin huomioonottaen lahjoittajien mahdollisesti antamat määräykset.
Säätiön rahavaroja ja muuta omaisuutta hoitaa sen hallitus, jonka tulee sijoittaa ne edullisesti ja turvallisesti.
4 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus, johon kuuluu viisi (5) jäsentä.
5 § Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin
ja taloudenhoitajan.
Hallituksen jäsenten toimiaika ei ole rajoitettu, vaan on elinkautinen, mutta voi jäsen pyynnöstään saada eron
hallituksesta.
Puheenjohtajan tai jäsenen erottua hallitus täydentää itse itsensä.
Hallituksen jäsenyydestä ei suoriteta palkkiota.
6 § Säätiön nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai
sihteerin kanssa tai hallituksen siihen valtuuttama tahi valtuuttamat sillä tavoin kuin siitä kullakin kerralla erikseen
määrätään.
7 § Hallitus kokoontuu, paitsi vuosikokoukseen, joka on pidettävä viimeistään huhtikuussa, silloin kun puheenjohtaja
havaitsee sen tarpeelliseksi, tai kun kaksi (2) jäsentä sitä kirjallisesti pyytää.
Kokouskutsu on vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta kullekin hallituksen jäsenelle kirjatussa kirjeessä lähetettävä.
Kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi läsnä ollutta jäsentä allekirjoittavat.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kahden jäsenen läsnä ollessa, jos he ovat
päätöksestä yksimieliset.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
8 § Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tehdään viimeistään helmikuussa ja tilintarkastajain lausunto annetaan
viimeistään maaliskuussa.
Jäljennös tilinpäätöksestä ja vuosikertomuksesta sekä tilintarkastajain lausunto on lähetettävä viimeistään kesäkuussa
oikeusministeriöön.
9 § Säätiön hallituksen vuosikokouksessa:
a) valitaan hallituksen jäsenet ja muut toimihenkilöt:
b) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kulumassa olevan vuoden tilejä.
Tilintarkastajista tulee toisen ja hänen varamiehensä olla vähintään hyväksytty tilimies (HTM):
c) esitetään tilit edelliseltä vuodelta ja tilintarkastajien lausunto:
d) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä, sekä
e) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Jos säätiön tehtävä on tullut niin täytetyksi, että sen hallitus päättää oikeusministeriön suostumuksella säätiön
tarpeettomana lakkauttaa, määrää säätiön viimeinen hallitus säätiön omaisuuden käytöstä näiden sääntöjen 2 §:ssä
mainittujen tarkoitusperien edistämiseen.

