
Stadgar för Svenska Klubbens i Helsingfors r.f. 150-års Fond  
 
1. Svenska Klubben i Helsingfors r.f. (Klubben) har i sin balansräkning grundat en fond 
som benämns Svenska Klubbens i Helsingfors r.f. 150-års Fond (Fonden), som på 
fortgående basis kan ta emot insättningar för dess syfte (som anges i punkt 3). 
 
2. Fonden är en fond som skall ha full täckning i kassamedel, värdepapper eller andra 
placeringar som har en likviditet och risknivå i ändamålsenligt förhållande till en 
långsiktig placeringshorisont, dock undvikande av direkta aktieplaceringar.  
 
3. Syftet med Fonden är att på lång sikt stöda Klubbens möjligheter att äga, underhålla 
och använda sin fastighet vid Mauritzgatan 6 i Kronohagen. Följande principer skall 
styra användningen av Fondens medel: 
 

a) Fondens kapital skall i huvudsak hållas långsiktigt placerat i tillgångar som 
avses i punkt 2. 

 
b) En ändamålsenlig del av Fondens avkastning kan på ansökan av 
Klubbens styrelse och enligt beslut av Fondrådet användas för reparationer, 
underhåll eller förbättring av Klubbens fastighet. 

 
c) I undantagsfall och om vägande skäl därtill föreligger samt på basis av 

enhälligt beslut av Fondrådet och Klubbens styrelse, kan en del av Fondens 
kapital användas för nödvändiga underhållsåtgärder eller reparationer av 
fastigheten.              

 
d) På ansökan av Klubbens styrelse och enligt beslut av Fondrådet samt 
enligt godkännande beslut av föreningsmötet, kan på sekundär basis, en del 
av avkastningen användas till övriga ändamål som väsentligt främjar 
Klubbens syften. 

 
4. Fondens medel förvaltas skilt från Klubbens övriga tillgångar. 
 
5. Förvaltningen av fondens medel och beslut om användning av dess medel fattas 
av ett Fondråd vars medlemmar och ordförande tillsätts av föreningsmötet. 
Fondrådets medlemmar, inklusive dess ordförande, skall vara 4–6 till antalet. 
Föreningsmötet fastställer antalet. Fondrådets medlemmar utses för en mandatperiod 
av tre år, så att en tredjedel står i ordning att avgå varje år. De första medlemmarna 
utses för perioder av två, tre respektive fyra år. Då Fondrådet sammanträder skall en 
representant för Klubbens styrelse beredas möjlighet att delta utan rösträtt. 
 
6. Fondrådet skall i huvudsak bestå av Donatorer (se nedan punkt 9) och innehålla 
personer med kunskap om och erfarenhet av förmögenhetsförvaltning. 
 
7. Fondrådets ordförande har som uppgift att sammankalla Fondrådet och att bereda 
dess beslutsfattning. Vid behov kan Klubbens styrelse också sammankalla Fondrådet. 
 
8. Besluten i Fondrådet fattas på basis av majoritetsbeslut av dess medlemmar. 
Fondrådets ordförande har inte avgörande röst om rösterna skulle fördelas jämnt. 
 



9. Fondrådet skall ta fram en placeringsstrategi för Fonden och regelbundet minst en 
gång per år eller på begäran av Klubbens styrelse, rapportera till Klubbens styrelse, 
dess föreningsmöte samt till Donatorerna, om Fondens förvaltning och det aktuella 
värdet på dess tillgångar. 
 
10. Person eller samfund som gjort en donation till Fonden på minst 50 000 euro skall 
åtnjuta ställning som Donator. Person eller samfund som gjort en donation till Fonden 
på en summa av minst 10 000 euro men mindre än 50 000 euro skall kallas Sponsor. 
Rättigheterna som tillkommer Donator respektive Sponsor fastställs separat av 
Klubbens styrelse. 
 
11. Klubbens styrelse har rätt att då vägande skäl föreligger göra ändringar i dessa 
stadgar, efter att ha hört Fondrådet. 
 
 
Styrelsen 16.3.2022 (uppdaterad 30.3.2022) 


