RUNAR BÄCKSTRÖMS STIFTELSE  RUNAR BÄCKSTRÖMIN SÄÄTIÖ
STADGAR
1§
Stiftelsens namn är Runar Bäckströms stiftelse  Runar Bäckströmin säätiö.
Stiftelsens hemort är Helsingfors.
2§
Stiftelsens ändamål är att befrämja och uppmuntra teknisk innovations och
uppfinningsverksamhet som är eller kan anses bli av praktisk och ekonomisk betydelse för
finländska företag och därigenom stärka deras internationella konkurrenskraft.
3§
Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att till sökanden utdela stipendier för utvecklande
och tillämpning av innovationer eller uppfinningar, eller genom att utan ansökning utdela
hederspris för särdeles förtjänstfulla innovationer.
Stipendierna och/eller hedersprisen utdelas årligen från stiftelsens avkastning efter att
1020% därav i enlighet med styrelsens prövning tillfogats kapitalet. Stipendiernas antal
anpassas så att varje stipendiums belopp ungefär motsvarar minst en diplomingenjörs
genomsnittliga bruttolön för fyra månader. Styrelsen kan vid behov sänka eller höja
beloppet. Stipendierna och hedersprisen kan utdelas till fysisk person, arbetsgrupp eller
sammanslutning. Tilldelningen förutsätter inga formella kompetenskrav av recipienten utan
skall ske enbart efter bedömning av verksamhetens eller uppfinningens praktiska och
ekonomiska betydelse.
Stiftelsen kan även dela ut medel till ett nationellt teknologipris som utdelas i samarbete med
andra stiftelser och föreningar inom teknikens område.
4§
Stipendierna utdelas minst en gång per år på sätt som närmare bestäms av styrelsen.
Stipendierna lediganslås att ansökas skriftligen. Kungörelse därom sker i minst en finsk och
en svenskspråkig dagstidning som utkommer i Helsingfors samt en finsk och svenskspråkig
teknisk tidskrift.
Till ansökningarna bör bifogas en beskrivning av innovationen eller uppfinningen, plan för
dess vidare utveckling för praktiskekonomisk tillämpning och övriga för bedömningen
väsentliga uppgifter.

Stipendiets mottagare bör avge redovisning till styrelsen över de tilldelade medlens
användning och utvecklingsprogrammets framåtskridande. Ifall utvecklingsprogrammet
väsentligen ändras bör stipendiets mottagare återbetala stipendiebeloppet, vilket då tillförs
stiftelsens kapital.

5§
Stiftelsens grundkapital är femhundratusen (500.000) mark. Stiftelsens medel bör placeras
på ett betryggande och räntabelt sätt, företrädesvis i säkra värdepapper.
Förvaltningen av medlen anförtros Bankirfirman Ane Gyllenberg Ab såframt stiftelsens
styrelse inte besluter annorlunda.
Den årliga avkastingen av stiftelsens kapital skall sedan förvaltningskostnaderna avdragits
användas i enlighet med vad ovan i § 3 stipulerats.
Eventuellt odelade räntemedel tillfogas kapitalet.
Stiftelsen är berättigad att motta testamenten och gåvor samt förkovra sin egendom på
annat sätt.
6§
Stiftelsens angelägenheter handhas och den företräds av en styrelse. Styrelsen består av
sju ledamöter, vilka utses sålunda att:
Akademin för Tekniska Vetenskaper
Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA
Keksintösäätiö
VTT Statens tekniska forskningscentral
Stiftelsen för Åbo Akademi
Walter Ahlströms Stiftelse
var för sig utnämner en ledamot för en mandattid om tre år. När styrelsens mandattid utgår
skall den avgående styrelsens ordförande ombesörja att ny styrelse utses. Den nyutsedda
styrelsen utser inom sig ordförande och viceordförande samt sekreterare såframt denna
uppgift inte handhas av Bankirfirman Ane Gyllenberg Ab.
7§
Styrelseledamot kallas till styrelsens möte medels rekommenderat brev senast 14 dagar före
mötet under den adress styrelseledamot uppgivit för styrelsen. Övriga tillkännagivanden till
styrelsens medlemmar delges på samma sätt. I kallelse bör nämnas de ärenden vilka skall
behandlas vid mötet.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller viceordföranden. Styrelsen är
beslutför då minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, såframt

annat inte följer av dessa stadgar. Då rösterna faller lika blir den åsikt gällande som omfattas
av mötets ordförande.
8§
Stiftelsens namn tecknas av dess styrelseordförande eller viceordförande, tillsammans med
stiftelsens sekreterare.
9§
Styrelsens ledamöter uppbär ett skäligt mötesarvode samt ett skäligt arvode för sitt arbete
stiftelsen till fromma.
Till sekreteraren utbetalas därjämte ett årligt arvode, vars storlek styrelsen bestämmer.
10§
Styrelsen sammanträder årligen före utgången av juni månad till ordinarie möte. Vid detta
möte föredras styrelsens årsberättelse, bokslutet och revisorernas berättelse samt fattas
beslut om eventuella åtgärder i anledning av dessa. Vidare bestäms storleken av
revisorernas arvode samt utses två revisorer och för vardera en personlig suppleant. Av
revisorerna skall åtminstone den ena och hans suppleant vara av Centralhandelskammaren
godkända revisorer (CGR).
11§
Stiftelsens räkenskaper avslutas kalenderårsvis. Verksamhetsberättelsen och
bokslutshandlingarna skall senast inom april månad påföljande år överlämnas till
revisorerna, som bör tillställa styrelsen sin redovisningsberättelse före utgången av maj
månad.
De i lagen om stiftelser 13 § 2 mom. nämnda handlingarna skall före utgången av juni
månad tillställas patent och registerstyrelsen.
12§
Stiftelsens stadgar kan ändras, såframt minst fem styrelsemedlemmar omfattar ändringen.
Till ändring bör sökas patent och registersstyrelsens godkännande.
Beslut om upplösande av stifltelsen fattas i samma ordning.
13§
Upplöses stiftelsen, skall de behållna tillgångarna användas för ändamål och på sätt som
bestäms av stiftelsens styrelse för att av mottagaren förvaltas i möjligast nära
överensstämmelse med de i stiftelseurkunden och dessa stadgar för stiftelsen angivna
ändamål.
14§
Stiftelsens verksamhet inleds när grundkapitalet uppgår till tiomiljoner (10.000.000) mark.
15§

I övrigt skall gällande lag om stiftelser lända till efterrättelse.

