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1 § Namn och hemort

Föreningens namn är Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland r.f. och dess hemort 
är Helsingfors. I dessa stadgar benämns föreningen Akademien.

2 § Ändamål

Akademien, grundad år 1921, utgör ett samfund av invalda ledamöter verksamma inom de 
tekniska  vetenskaperna,  inom  områden  som  stöder  dessa eller  där  dessa  tillämpas.  

Akademien har som syfte att fördjupa och bredda teknologiskt kunnande så att det bättre kan 
gynna  både  näringsliv,  en  hållbar  utveckling  och  en  positiv  grundsyn  på  tekniken  i  vårt 
samhälle.  Akademien  har  ett  särskilt  ansvar  att  främja  denna  verksamhet  på  svenska  i 
Finland. 

3 § Verksamhetsformer

Akademien förverkligar sitt ändamål genom att 

-initiera och uppmuntra debatt om teknologins utveckling och dess betydelse för samhälle 
och miljö

-engagera sig i och understöda teknisk forskning och utveckling

-befrämja intresset för och undervisningen i matematik, naturvetenskaper och teknik i skolor 
och högskolor

-samarbeta med organisationer vars målsättning sammanfaller med Akademiens

-skapa kommunikation och kontakt mellan Akademien och övriga intressegrupper.

4 § Medlemskap i andra organisationer

Akademien kan vara medlem i andra organisationer som stöder Akademiens mål.

Akademien  är  en  av  stiftarna  i  Stiftelsen  Teknikakademin.  Akademien  verkar  i  nära 
samarbete med stiftelsen.

5 § Språk 

Akademiens officiella språk är svenska.

6 § Ledamöter

Till  ordinarie ledamot kan inväljas i Finland verksam person eller i utlandet verksam finsk 
medborgare, känd för framstående insatser inom området för Akademiens verksamhet och 
som förväntas verka för Akademiens ändamål. 

Av Akademiens ordinarie ledamöter skall minst 50 och högst 80 vara under 65 år.
 
Akademien kan dessutom utse hedersledamöter och utländska ledamöter.

Till  hedersledamot  kan  utses  person  som  genom  sin  verksamhet  eller  på  annat  sätt  i 
synnerlig grad främjat Akademiens mål.
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Till utländsk ledamot kan utses utländsk medborgare som gjort framstående insatser inom 
området  för  Akademiens  verksamhet  och  som  visat  särskilt  intresse  för  att  utveckla 
kontakterna med finländsk forskning och finländskt näringsliv.

Inval av ordinarie ledamöter förutsätter rekommendation av två ordinarie ledamöter. 

Ledamot har rätt att enligt föreningslagen utträda ur Akademien.

Ledamot  som   genom  sitt  beteende  skadar  föreningens  renommé,  kan  uteslutas  ur 
Akademien.  Ordinarie  Akademisammankomst  kan  besluta  om  uteslutning  om  minst  tre 
fjärdedelar av de närvarande ledamöterna är eniga om beslutet.

7 § Medlemsavgift

Akademiens ledamöter erlägger ingen medlemsavgift.

8 §  Medlemsförteckning

Över Akademiens ledamöter skall hållas förteckning.

9 § Hederstecken

För  förtjänstfull  insats  inom  området  för  Akademiens  verksamhet  eller  för  Akademiens 
ändamål kan Akademien utdela hederstecken. 

10 § Styrelse

Akademiens  styrelse  består  av  en  ordförande  kallad  preses  och  nio  övriga  ordinarie 
styrelsemedlemmar,  vilka  väljs  bland  Akademiens  ledamöter  vid  ordinarie 
Akademiesammankomst.  Mandatperioden  för  preses  och  övriga  ordinarie 
styrelsemedlemmar är tre år. Dessutom väljs årligen tre styrelsesuppleanter, som har rätt att 
delta i styrelsens möten. Avgående preses och ordinarie styrelsemedlem kan återväljas för 
en andra treårsperiod. Preses' mandatperiod begränsas inte av tidigare styrelseuppdrag.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod börjar vid valet och avslutas vid slutet av den tredje på 
valet  följande  ordinarie  Akademiesammankomstens  slut.  Suppleanternas  mandatperiod 
börjar  vid  valet  och  avslutas  vid  slutet  av  den  därpå  följande  ordinarie 
Akademiesammankomstens slut. 

Styrelsen väljer inom sig viceordförande kallad vicepreses och utser funktionärer.

Styrelsen är beslutför, då preses eller vicepreses och minst fyra övriga styrelsemedlemmar 
eller suppleanter, är närvarande. Vid lika antal röster avgör mötesordförandes röst.
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11 § Akademiesammankomst

Akademiens  högsta  beslutande  organ  är  Akademiesammankomsten.  Vid 
Akademiesammankomst  beslutar  Akademien i  frågor  som anges  i  dessa stadgar  samt  i 
övriga frågor av stor vikt eller avgörande betydelse för Akademien. 

Styrelsen  samankallar  ledamöterna  till  Akademiesammankomster.  Kallelse  till 
Akademiesammankomster  skall  skickas  som  brev  eller  e-post  senast  fjorton  dagar  före 
sammankomsten.

Vid  Akademiesammankomster  leds  förhandlingarna  av  preses  eller  vicepreses,  utom vid 
behandling av frågor rörande årsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 
styrelsen.  Vid  lika  röster  avgör  mötesordförandens  röst  utom  vid  val  då  lottning  skall 
verkställas. 

Ordinarie ledamöter har rösträtt.

12 § Ordinarie Akademiesammankomst (årsmöte)

Ordinarie  Akademiesammankomst  (årsmöte)  skall  hållas  årligen  före  utgången  av  mars 
månad. Vid den ordinarie Akademisammankomsten skall följande ärenden föredras:

Presentation av

-styrelsens årsberättelse och bokslutet jämte redovisning för förvaltningen av Akademiens 
egendom

-revisorernas berättelse och styrelsens förklaring med anledning av i resvisionsberättelsen 
möjligen framställda anmärkningar 

-budget och verksamhetsplan för påbörjat  verksamhetsår

Beslut om

-fastställande av bokslutet

-beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
-användning av de disponibla medlen, med iakttagande av de olika fondernas bestämmelser

Val av

-preses, ordinarie medlemmar och suppleanter i styrelsen i de avgåendes ställe 

-två revisorer och två ersättare för dessa för granskning av det löpande årets räkenskaper

-nya ordinarie ledamöter, utländska ledamöter och hedersledamöter 

-valutskott för beredande av val av styrelsemedlemmar och suppleanter

Övriga ärenden

Fråga  som  väcks  av  enskild  ledamot  skall  upptas  till  behandling  vid  den  ordinarie 
Akademiesammankomsten om den skriftligt inlämnats till styrelsen inom januari månad.

Akademiesammankomsten kan medge andra än ledamöter rätt att närvara vid Akademiens 
sammankomster.
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13 § Övriga sammankomster

Akademiesammankomster kan sammankallas då styrelsen finner skäl därtill, eller då minst 
en tiondel av Akademiens röstberättigade ledamöter yrkar på detta för  behandling av ett 
specifikt ärende.

14 § Namnteckning
Akademiens  namn  tecknas  av  två  personer.  Namntecknare  är  preses  eller  vicepreses 
endera tillsammans med ordinarie styrelsemedlem eller funktionär berättigad av styrelsen. 

15 § Räkenskapsår

Akademiens räkenskapsår är ett kalenderår.

16 § Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar kan ske endast på ordinarie Akademiesammankomst 
och därvid  krävs  att  minst  tre  fjärdedelar  (3/4)  av  de närvarande  ledamöterna omfattar 
beslutet
Ovanstående gäller inte 5 §, som inte får ändras.

17 § Upplösning

Förslag  om  Akademiens  upplösning  kan  väckas  endast  vid  ordinarie 
Akademiesammankomst  och  beslut  om  upplösning  fattas  vid  därpå  följande  ordinarie 
Akademiesammankomst, ifall minst fem sjättedelar (5/6) av Akademiens ledamöter omfattar 
beslutet.
I händelse Akademien upplöses, tillfaller all dess fasta och lösa egendom den förening eller 
stiftelse,  som Akademien med i  denna paragraf  stadgad  majoritet  därtill  utser  och som 
förbinder sig att använda egendomen i det syfte dessa stadgar anger.
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