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SUOMEN VAKUUTUSYHDISTYKSEN STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT
1 § Rahaston nimi
Rahaston nimi on "Suomen Vakuutusyhdistyksen stipendirahasto".
2 § Rahaston tarkoitus
Rahastosta myönnetään seuraavia apurahoja ja stipendejä:
- Suomen Vakuutusyhdistyksen 75-vuotisjuhlaosarahasto, josta tuetaan apurahoin ja stipendein lähinnä vakuutusalaa koskevaa liikkeenjohdollista tutkimusta
- Sotavahinkoyhdistyksen osarahasto, josta tuetaan apurahoin ja stipendein vakuutusalaa koskevia
opintoja ja alaa kehittävää tutkimusta ja myönnetään tunnustuksia tällaisen tutkimustyön ansiokkaasta suorittamisesta
- Sven Lindholmin jälleenvakuutusosarahasto, josta tuetaan apurahoin ja stipendein VTS- ja YVTSopintojen puitteissa tehtyä kansainvälistä toimintaa ja jälleenvakuutusta koskevaa tutkimusta ja
myönnetään tunnustuksia tällaisen tutkimustyön ansiokkaasta suorittamisesta
Apurahoja ja stipendejä annetaan Vakuutusyhdistyksen jäsenille, VTS- ja YVTS-opintoja suorittaville ja
yhdistyksen ulkopuolisille tutkijoille tai tutkijaryhmille.
3 § Rahaston pääoma
Rahaston pääoma oli 31.12.2020 markkina-arvoltaan yhteensä 283 088,53 euroa, joka jakautui seuraavasti eri osarahastoille:
- Suomen Vakuutusyhdistyksen 75-vuotisjuhlaosarahasto
- Sotavahinkoyhdistyksen osarahasto
- Sven Lindholmin jälleenvakuutusosarahasto

99 713,50 euroa
165 768,29 euroa
17 606,74 euroa

Rahastoa voidaan kartuttaa lahjoituksin ja perustaa uusia osarahastoja.
4 § Rahaston varojen hoito
Suomen Vakuutusyhdistyksen (”Vakuutusyhdistyksen”) hallitus hoitaa rahaston varoja.
Rahasto on omakatteinen ja sitä on hoidettava erillään yhdistyksen muista varoista.
Hallituksen on vuosittain esitettävä selostus rahaston tilasta Vakuutusyhdistyksen vuosikokoukselle yhdistyksen toimintakertomuksen esittelyn ja tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.
Toimintakertomuksessa tulee esittää yhteenveto rahaston varojen jakautumisesta eri osarahastoille.
Kunkin osarahaston rahasto-osuus määrätään vähentämällä edellisen vuoden euromääräisistä osarahasto-osuuksista vuoden aikana maksetut apurahat ja stipendit ja laskemalla tämän jälkeen uudet rahasto-osuudet. Vuoden lopun kokonaisrahasto markkina-arvoisena jaetaan edelleen osarahastoille näin
laskettujen rahasto-osuuksien mukaisessa suhteessa.
5 § Apurahojen jakaminen
Vakuutusyhdistyksen verkkosivuilla on esitettävä tiedot haettavista apurahoista ja stipendeistä sekä ohjeet apurahojen ja stipendien hakemisesta.
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Jos hallitus käsittelee hakemuksia vain kerran vuodessa, hakemusten jättöajat tulee ilmoittaa verkkosivuilla vähintään kaksi kuukautta ennen hakemusten jättöajan päättymistä.
Hallitus päättää apurahojen ja stipendien jakamisesta.
Hallitus päättää, millaisina erinä myönnetty apuraha maksetaan. Apuraha voidaan myöntää myös vuodeksi kerrallaan. Työn tekemiselle voidaan asettaa määräaika.
6 § Esitelmä Vakuutusyhdistyksen kokouksessa
Apurahan myöntäessään hallitus voi, muiden tarpeellisiksi katsomiensa ehtojen lisäksi, asettaa apurahan saamisen edellytykseksi, että apurahan saaja pitää aiheestaan esitelmän Vakuutusyhdistyksen kokouksessa.
7 § Rahaston sääntöjen muuttaminen
Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Esityksen sääntöjen muuttamisesta tekee yhdistyksen hallitus, ja vähintään kaksi kolmasosan läsnä olevista hallituksen jäsenistä tulee kannattaa muutosehdotusta.
8 § Osarahaston lopettaminen
Jos jostakin osarahastosta varat loppuvat tai osarahastosta ei enää normaalin jakokäytännön mukaan
ole jaettavaa, osarahasto lopetetaan ja varat jaetaan muille osarahastoille. Jos yhdistyksellä ei enää ole
muita osarahastoja, varat siirretään yhdistykselle.
9 § Yhdistyksen lakkaamisen vaikutus
Rahaston varat on käytettävä samalla tavoin kuin yhdistyksen muiden varojen käyttämisestä on määrätty yhdistyksen säännöissä.
Päätös rahaston tulevasta hoitotavasta on tehtävä samalla tavalla kuin päätös sääntöjen muuttamisesta.
10 § Voimaantulo
Nämä säännöt on hyväksytty Suomen Vakuutusyhdistys ry:n hallituksessa 15.6.2021. Sääntöjä sovelletaan takautuvasti 31.12.2020 lähtien.
Samalla lakkautetaan seuraavat Vakuutusyhdistyksen hoidossa olleet omakatteiset rahastot:
- 22.3.1972 perustettu Sotavahinkoyhdistyksen Stipendirahasto
- 31.3.1989 perustettu Sven Lindholmin jälleenvakuutusstipendirahasto
- 30.1.1986 perustettu Suomen Vakuutusyhdistyksen 75-vuotisjuhlarahasto
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