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9.42
KAUPPANEUVOS A. E. AMINOFFIN RAHASTON SÄÄNNÖT
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9. päivänä toukokuuta 2005 § 71

1§

Rahaston nimi on Kauppaneuvos A. E. Aminoffin rahasto ja sen kotipaikka on
Iisalmen kaupunki.

2§

Rahaston tarkoituksena on
-

taloudellisesti tukea Iisalmessa peruskoulun käyneiden oppilaiden jatkoopintoja
palkita Iisalmen kulttuuri- ja liikuntaelämään merkittävästi vaikuttaneita
iisalmelaisia henkilöitä ja/tai yhteisöjä
huolehtia rahaston huostaan annettujen taide-esineitten näytteillepanosta
edistää Iisalmen alueellista kehitystä.

3§

Rahasto toteuttaa tarkoitustaan jakamalla vuosittain hakemuksesta apurahoja,
myöntämällä hakemuksetta tunnustuspalkintoja, huolehtimalla 2 §:ssä mainitun
näytteillepanon aiheuttamista kustannuksista sekä toimimalla hallituksen kulloinkin
päättämällä tavalla Iisalmen kehittämiseksi.

4§

Rahaston peruspääomana on kymmenentuhannen (10 000 mk) markan arvosta
maanhankintalain mukaisen maanluovutuksen yhteydessä saatuja valtion velkasitoumuksia ja lisätään rahaston vuotuisista koroista aina kolmasosa (1/3) pääomaan, kunnes se on kasvanut viidentoistatuhannen (15 000 mk) markan suuruiseksi.
Rahastolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa muutoinkin omaisuuttaan.
Rahaston varat on sijoitettava turvatulla ja tuloa tuottavalla tavalla.

5§

Rahaston toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

6§

Rahaston toimielimenä on hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä:
Iisalmen kaupungin koulutuslautakunnan tai vastaavan puheenjohtaja, Iisalmen
kaupunginjohtaja sekä kolme (3) Iisalmessa olevaa Aminoff-suvun jäsentä, jotka
Aminoff-suvun päämies nimeää.

7§

Hallituksen tehtävänä on:
-

edustaa rahastoa
ottaa ja erottaa rahaston henkilökunta ja määrätä heidän tehtävänsä ja palkkauksensa
valvoa ja vastata siitä, että rahaston henkilöstö suorittaa tehtävänsä ja että rahaston omaisuutta hoidetaan huolellisesti
laatia ja hyväksyä vuosittain rahaston talousarvio
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8§

laatia rahaston toimintakertomus, antaa tilit tilintarkastajille sekä käsitellä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
jakaa vuosittain apurahat, palkinnot ja mahdolliset muut avustukset.

Hallitus kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa vuosittain toukokuussa ja ylimääräisiin kokouksiin tarpeen vaatiessa puheenjohtajansa tai varapuheenjohtajansa kutsusta, joka on kaikille jäsenille toimitettava todisteellisesti vähintään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
kaksi (2) varsinaista jäsentä on saapuvilla. Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisin ääntenenemmistöin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

9§

Hallituksen jäsenille voidaan suorittaa kokouspalkkio, joka ei saa ylittää valtion
komiteain puheenjohtajalle ja jäsenille kulloinkin maksettavia palkkioita.

10 §

Rahaston nimen kirjoittavat kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä taikka se tai ne
henkilöt, jotka hallitus siihen erikseen oikeuttaa.

11 §

Rahaston tilit päätetään kalenterivuosittain kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä.
Rahaston tilit ja hallinnon tarkastavat kaupungin tilintarkastajat.
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Jsaami

