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Förbundet har till ändamål att genom stipendier
understöda unga kvinnor, som till sjelfförvärf önska
skaffa sig härför nödiga kunskaper och färdigheter.

Medlem i förbundet är hvarje välaktad man eller
kvinna i landet, hvilken antingen erlagt i afgift minst
30 mark i ett för allt eller förbundit sig att erlägga
minst 40 mark i poster af 2 eller 4 mark om året.
Dessutom kunna frivilliga bidrag erläggas.

oArsafgifterna uppbäras årligen före den 15 Mars,
och må den, som icke_ erlagt stadgad årsafgift, icke å
årsmöte utöfva rösträtt.

§ 3.

§ 4.
Af de inflytande medlen bildas, efter afdrag af

förvaltningskostnaderna, en fond. Så snart denna med
ränta på ränta vuxit till

0
100,000 mark, skall 4% dera

anslås till stipendier. Ateistoden af räntan, jämte
framgent inflytande medel och möjliga gåfvor använ-
des till bildande af en ny fond till dess denna vuxit
till 100,000 mark o. s. v.

§ 5-
De för ändamålet anslagna medlen fördelas å

årsmöte i stipendier från 200 till 1,000 mark eller
derutöfver.

§ 6.
Om gåfvor och donationer i ofvan angifvet syfte

skulle tillfalla förbundet, förvaltas och användas de i
enlighet med gifvarens bestämmelse. Skulle närmare
bestämningar rörande förvaltningen af förbundet till-
fallen gåfva eller donation saknas, gälla dessa stad-
gar i tillämpliga delar.



Stipendierna äro afsedda till understöd såväl åt
dem, hvilka vid dertill egnade högre läroanstalter ut-
bilda sig för yrke såsom exempelvis: slöjdlärarinne-
kallet, bokbinderi, boktryckeri, karta- ocli byggnads-
ritning, porslins- ocli annan dekorationsmålning, sjuk-
skötsel m. ni., som ock åt dem, hvilka idka studier vid
vetenskaplig läroanstalt, vare sig universitetet, poly-
teknisk högskola eller anstalt för utbildande af lära-
rinnor m. m.; och bör vid stipendiernas utgifvande,
hvardera af dessa två kategorier i lika inon tillgodo-
ses, samt, så vidt möjligt, de skilda landsorternas an-
språk tillfredsställas.

§ 8.
Stipendier utgifvas för en tid af 1 till högst 5

år åt kvinna, som fyllt 18 år, är välfrejdad och före-
ter, för studiestipendier rekonmiendation af den läro-
anstalt, der hon söker sin utbildning, samt för erhål-
lande af yrkesstipendier, förutom betyg öfver åtmin-
stone genomgången högre folkskolekurs, rekommenda-
tion från behörig läroanstalt samt intyg om fallenhet
för yrket, utfärdadt antingen af sagde läroanstalt el-
ler af kompetent arbetsgifvare.

För att fortfarande få åtnjuta på mera än ett år
tilldeladt stipendium, bör stipendiaten årligen till Be-
styrclsen aflemna bevis deröfver att hon med flit och
framgång fortsätter sin yrkesutbildning eller sina
studier.

§ 10.
Förbundets angelägenheter handhafvas af en Be-

styrelse, som har sitt säte i Helsingfors, och består af
8 fruntimmer och 4 herrar. Bestyreisen väljes vid
årsmötet för 3 år i sender och förnyas sålunda att
en tredjedel, de två första åren efter lottning och se-
dan i tur, årligen underkastas omval. Bestyreisen,,
som sammanträder på ordförandens kallelse, är beslut-
för om 7 ledamöter deltaga i beslutet.



§ 11
Bestyreisen utser bland sig årligen ordförande,

vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Be-
styreisen representerar förbundet i rättsliga och andra
fall samt undertecknar fullmakter och andra handlin-
gar genom ordföranden och sekreteraren. Bestyreisen
antager agenter och andra vid förvaltningen nödiga
biträden, bestämmer arfvoden samt afger till årsmötet
berättelse öfver sin verksamhet.

Sekreteraren och skattmästaren äro Bestyreisens
verkställande ledamöter, och den af dem, som dertill
af Bestyreisen utses, äger i konkursmål beediga för-
bundets fordran.

Stipendierna anslås lediga af Bestyreisen genom
tillkännagifvande, hvilkct bör utfärdas sednast 2 må-
nader före ansökningstidens utgång samt införas för-
utom i landets officicla tidningar i minst två af huf-
vudstadens mest spridda tidningar på hvardera språket.

§ 12.

§ 13.
Vid bortgifvande af stipendierna förstarkes Be-

styreisen med 4 fruntimmer och 2 herrar, valde för
tre år å årsmötet, sålunda att en tredjedel, de två för-
sta åren efter lottning och sedan i tur, årligen under-
kastas omval. Den förstärkta bcstyrelsen är beslutför
blott tolf inedlemmar i beslutet deltaga.

§ 14.
Till förbundet inflytande penningcrnedel uppbä-

ras i landsorten af dess agenter och i Helsingfors af
skattmästaren, som äfven på ordförandens i Bestyrei-
sen utanordning verkställer alla utbetalningar. Skatt-
mästaren åligger att qvartalsvis afgifva till Bestyrei-
sen en summarisk uppgift öfver förbundets inkomster
och utgifter under qvartalet.

§ 15.
De inflytande medlen göras räntebärande antin-

gen genom uppköp af inhemska statsobligationer eller



genom insättning i säker inhemsk bankinrättning..
Skulle utlåning åt enskild person mot god, real sä-
kerhet erbjuda en högre ränta, äger Bestyreisen rätt
att sålunda placera förbundets tillgångar, dock endast
i fall samtliga Bestyreisens ledamöter äro om place-
ringen ense.

§ 16.
Före den 15 Februari hvarje år bör skattmästa-

ren afgifva fullständig redovisning öfver förvaltningen
af förbundets penningemedel under det förflutna året
och bör denna redovisning omedelbart derefter öfver-
lemnas till de för året utsedde revisorerne, livilka
före den 15 derpåföljande Mars skola afgifva till Be-
styreisen berättelse öfver den vcrkstälda granskningen
och framställa de anmärkningar, som tilläfventyrs an-
setts nödiga. Sedan tillfälle att bemöta möjliga an-
märkningar lemnats den eller dem anmärkningen gällt,.
hänskjutes saken till slutlig pröfning vid årsmötet.

Förbundets kassaskrin, hvartill skattmästaren in-
nehar nyckeln, bör förvaras i säkert kassahvalf, och
skola Bestyreisens ordförande och sekreterare under
året tidtals verkställa kassa-inventering samt proto-
kollet deröfver till Bestyreisen aflemna.

§ 17-
Förbundet kallas af Bestyreisen till årsmöte i

förra hälften af April månad. Vid årsmöte förekomma
val af ledamöter i såväl ordinarie som förstärkta Be-
styreisen, val af två revisorer och en revisors supp-
leant, årsberättelse och revisoremes utlåtande samt
fråga om ansvarsfrihet för Béstyrelsen, äfvensom så-
dana ärenden, hvilka eljes till befrämjande af för-
bundets syftemål kunna framställas, och beräknas, i
fall af omröstning, rösterna efter person, hvarvid, der
ej annorlunda särskildt stadgadt är, enkel röstplura-
litet afgör. Vid förbundets möten må ingen föra
talan eller utöfva rösträtt på grund af fullmakt. Extra,
möte eger Bestyreisen i förekommande fall att sam-
mankalla.



§ 18
Annons om förbundets möten bör utfärdas minst

»en månad förut, samt upptaga de frågor, livilka vid
mötet komma att behandlas ocli vara införd i minst
två af hufvudstadcns mest spridda tidningar å hvar-
•dera språket.

§ 19.
Beslut om ändring i stadgarna får fattas endast

■om två tredjedelar af de å årsmötet närvarande derom
förena sig och skall det sålunda fattade beslutet vid
■ett extra möte, som för ändamålet bör inom två må-
nader derefter utlysas, af en lika majoritet godkännas.

§ 20.
På enahanda sätt förhandlas och beslutes i hän-

delse fråga uppkommer om fondernas öfverlåtande till
staten för att fortverka i ofvan angifvet syfte eller
«om förbundets upplösning.





Ehdotus säännöiksi

Konkordialle,
apuraha-yhdistykselle naisia varten.

(Perustettu v. 1885).

HELSINGISSÄ.
Sanomalehden- Ja Kirjapaino-Yhtiön kirjapainossa,

1885.





Yhdistyksen tarkoituksena on stipendioilla auttaa
.nuoria naisia, jotka elatustansa varten tahtovat hank-
kia itselleen siihen tarpeellista tietoa ja taitoa.

2 §•

Yhdistyksen jäsenenä on jokainen maassa asuva
hyvämaineinen mies tahi nainen, joka on suorittanut
30 markkaa kerrassaan taikka sitoutunut maksamaan
vähintäänkin 40 markkaa 2 tahi 4 markan suuruisina
vuosimaksuina. Sitä paitsi sopii antaa vapaaehtoisia
apulisiä.

o o.
Vuosimaksut ylöskannetaan joka vuosi ennen Maa-

liskuun 15 päivää ja älköön se, joka ei ole säädettyä
vuosimaksua suorittanut, vuosikokouksessa äänestys-oi-
keutta harjoittakö.

Karttuneista varoista perustetaan, hoitokustannuk-
set pois vedettyä,, pohjarahasto. Niin pian kuin tämä
korkojen kanssa on noussut 100,000 markkaan, käyte-
tään 4 prosenttia siitä stipendioiksi. Jäännös koroista
ynnä edelleen karttuvien varojen ja mahdollisten lah-
jojen kanssa pannaan uuden pohjarahaston perustami-
seksi, kunnes tämä on kasvanut 100,000 markaksi j. n. e.

5 §.

Paheena-olevaan tarkoitukseen määrätyt varat



jaetaan vuosikokouksessa 200—1,000 markan suuruisina
tai suurempinakin stipendioina.

6 §•

Jos lahjoja ja lahjoituksia yllämainitussa tarkoi-
tuksessa tulee yhdistykselle, niin niitä hoidetaan ja
käytetään lahjoittajan määräyksen mukaan. Jollei ole
tarkempia määräyksiä yhdistykselle annetun lahjan tai
lahjoituksen hoitamisesta, niin näitä sääntöjä nouda-
tetaan siinä määrässä, kuin ne asiaan soveltuvat.

7 §•

Stipendiot ovat aiotut avuksi sekä niille, jotka
siihen sopivissa korkeammissa oppilaitoksissa valmis-
tautuvat johonkin ammattiin, niinkuin esimerkiksi: koti-
teollisuus-opettajattaren virkaan, kirjannitomiseen, kir-
janpainamiseen, kartan- ja rakennuspiirustukseen, pos-
liini- ja muuhun kaunistusmaalaukseen, sairashoitoon
y. m., että myöskin niille, jotka harjoittavat opintoja
tieteellisessä oppilaitoksessa, niinkuin yliopistossa, po-
lyteknillisessä opistossa, laitoksessa opettajatarten kas-
vattamista varten y. m.; ja stipendioin jakelemisessa
tulee kumpaakin ryhmää samassa määrässä tyydyttää
sekä, mahdollisuuden mukaan, eri maaseutujen vaati-
muksia huomioon ottaa.

8 §.

Stipendiot annetaan 1 tahi korkeintaan 5 vuoden
ajaksi naiselle, joka on täyttänyt 18 vuotta, on hyvä-
maineinen ja opinto-stipendiota varten näyttää puolto-
sanan siitä oppilaitoksesta, jossa opintoja harjoittelee,
sekä ammatti-stipendion saamiseksi, paitsi todistusta
siitä, että on suorittanut ainakin korkeamman kansa-



[koulun kurssin, myöskin puoltosanan asianomaisesta
oppilaitoksesta ja joko mainitun oppilaitoksen taikka

;asiantuntevan työnteettäjän antaman todistuksen kykene-
-väisyydestä ammattiin.

Saadaksensa edelleen nauttia kauemmaksi kuin
«vuoden ajaksi annettua stipendiota, pitää stipendiaatin
■vuosittain jättää Toimikunnalle todistus siitä, että hän
ahkeruudella ja menestyksellä jatkaa ammatti-harjoi-
tuksiansa taikka opintojansa.

10 §.

Yhdistyksen asioita hoitaa Helsingissä oleva Toi-
mikunta, johon kuuluu 8 naista ja 4 miestä. Toimi-
kunta valitaan vuosikokouksessa 3 vuodeksi ja uudis-
tetaan siten, että kolmas osa, ensimäisinä kahtena
"vuotena arvanheiton mukaan ja sitten vuorotellen, vuo-
sittain on uudestaan valittava. Toimikunta, joka ko-
.koontuu puheenjohtajan kutsumuksesta, on päätöksen-
voipa, jos 7 jäsentä ottaa osaa päätökseen.

H §•

Toimikunta valitsee omasta keskuudestaan vuosit-
tain puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, pöytäkirjurin
ja rahastonhoitajan. Toimikunta edustaa yhdistystä

■oikeudellisissa ja muissa asioissa ja allekirjoittaa val-
takirjoja ja muita asiakirjoja puheenjohtajan japöytä-
kirjurin kautta. Toimikunta ottaa asiamiehiä ja muita
hoitoon tarpeellisia apulaisia, määrää palkkioita sekä
.antaa vuosikokouksessa kertomuksen vaikutuksestaan.

Pöytäkirjuri ja rahastonhoitaja ovat Toimikunnan
.toimeenpanevat jäsenet, ja sen heistä, jonka Toimikunta



■siilien valitsee, tulee konkurssi-asioissa valallansa vah-
vistaa yhdistyksen saamista.

12 §.

Toimikunta julistaa stipendiot haettavaksi ilmoi-
tuksella, joka on julaistava viimeistään 2 kuukautta
ennen hakemus-ajan päätyttyä, paitsi maan virallisissa
lehdissä, vähintäin kahdessa pääkaupungin enimmin
levinneistä sanomalehdistä kummallakin kielellä.

13 §.

Stipendioita jaettaessa lisätään Toimikuntaan 4
naista ja 2 miestä, jotka vuosikokouksessa valitaan 3
vuodeksi siten, että kolmas osa ensimäisinä kahtena
vuotena arvanheiton mukaan ja sitten vuorotellen vuo-
sittain valitaan uudestaan. Vahvistettu toimikunta on
päätöksen-voipa, jos 12 jäsentä ottaa osaa päätökseen.

14 §.

Yhdistykselle tulevia varoja ylöskantaa maaseu-
duilla sen asiamiehet ja Helsingissä rahastonhoitaja,
joka myöskin Toimikunnan puheenjohtajan maksumää-
räyksestä suorittaa kaikki maksut. Rahastonhoitajan
tulee vuosineljänneksin antaa Toimikunnalle summit-
tainen tili yhdistyksen tuloista ja menoista vuosineljän-
neksen kuluessa.

15 §.

Karttuneet varat tehdään korollisiksi joko osta-
malla maan valtio-obligationeja taikka panemalla tal-
lellc luotettavaan kotimaan pankkilaitokseen. Jos ti-
laisuutta tarjoutuu niitä yksityiselle henkilölle varmaa
reaali-vakuutta vastaan lainaamalla saada korkeam-
paa korkoa, olkoon Toimikunnalla oikeus näin sijoittaa



yhdistyksen varoja, kuitenkin ainoastaan siinä tapauk-
sessa, että kaikki Toimikunnan jäsenet ovat sijoituk-
sesta yksimieliset.

16 §.

Ennen 15 p:ää Helmikuuta jokavuosi tulee rahas-
tonhoitajan antaa täydellinen tili yhdistyksen varojen
hoidosta menneen vuoden kuluessa, ja on tämä tili
heti jätettävä siksi vuodeksi valituille tarkastajille, joi-
den ennen 15 p:ää seuraavaa Maaliskuuta on annet-
tava Toimikunnalle kertomus toimitetusta tarkastuksesta
sekä esiintuotava ne muistutukset, joihin ehkä on ollut
syytä. Sittenkuin vastaamisen tilaisuus on suotu sille
tahi niille, joita muistutus on koskenut, jätetään asia
vuosikokoukselle lopullisesti ratkaistavaksi.

Yhdistyksen raha-arkku, jonka avain on rahaston-
hoitajalla, on turvallisessa kassaholvissa talletettava,
ja Toimikunnan puheenjohtajan ja pöytäkirjurin tulee
ajoittain vuoden kuluessa tehdä kassantarkastusta sekä
jättää Toimikunnalle siitä pidetyt pöytäkirjat.

17 §.

Toimikunta kutsuu yhdistyksen vuosikokoukseen'
Huhtikuun alkupuolella. Vuosikokouksessa valitaan
jäseniä sekä varsinaiseen että vahvistettuun Toimikun-
taan, kaksi tarkastajaa ja tarkastajan-sijainen, luetaan
vuosikertomus ja tarkastajien lausunto ja käytellään
kysymystä Toimikunnan vastuunvapaudesta sekä semmoi-
sia asioita, joita muutoin yhdistyksen tarkoituksen to-
teuttamiseksi saattaa esiintuoda; äänestyksen tapah-
tuessa äänet ovat laskettavat henkiluvun mukaan, jota
tehtäessä, ellei toisin ole nimen-omaan säädetty, yksin-
kertainen äänien enemmistö on ratkaiseva. Yhdistyksen
kokouksissa älköön kellään olko puhevaltaa tai äänes-



tys-oikeutta valtakirjan nojalla. Asianhaarain vaati-
essa saa Toimikunta kutsua jäsenet kokoon ylimääräi-
seen kokoukseen.

18 §,

Ilmoitus yhdistyksen kokouksista on vähintäin
kuukautta ennen julaistava, ainakin kahdessa pääkau-
pungin enimmän levinneistä lehdistä kummallakin kie-
lellä, ja on siinä mainitseminen ne kysymykset, jotka
kokouksessa tulevat käyteltäviksi.

19 §.

Päätöstä sääntöjen muuttamisesta saapi tehdä ai-
noastaan, jos kaksi kolmannesta vuosikokouksessa läs-
nä-olevista siihen yhtyy, ja näin muodoin tehty päätös
on vielä ylimääräisessä kokouksessa, joka sitä tarkoi-
tusta varten ennen kahden kuukauden kuluttua kokoon-
kutsutaan, yhtä suuren enemmistön hyväksyttävä.

20 §.

Samalla tavalla keskustellaan ja päätetään siinä;
tapauksessa, että kysymys on nostettu pohjarahastojen
luovuttamisesta valtiolle yllämainittua tarkoitusta varteiii
käytettäväksi, taikka yhdistyksen hajottamisesta.


