INSPEHTORI KLINGEN PIKALAINARAHASTON SÄÄNNÖT

1§

Inspehtori Klingen pikalainarahastosta, joka on perustettu Eteläsuomalaiseen osakuntaan
18.4.1983, myönnetään osakunnan jäsenille pikalainoja.

2§

Oikeutettuja pikalainojen saantiin ovat osakunnan varsinaiset jäsenet. Älköön lainaa
myönnettäkö sellaiselle osakunnan jäsenelle, joka ei ole ollut osakunnan kirjoissa
edellisenä lukukautena tai joka on voimassa olevan pikalainan takaajana.

3§

Yhden pikalainan enimmäislaina-ajan sekä yhdelle jäsenelle myönnettyjen pikalainojen
yhteenlasketun enimmäismäärän määrää osakunta taloudenhoitajansa esityksestä
osakunnan kokouksessa.

4§

Lainalla on oltava kaksi takaajaa, joiden on oltava osakunnan varsinaisia jäseniä tai
lainanottajan lähiomaisia. Takaajana ei voi toimia henkilö, joka on osallisena toisessa
voimassa olevassa pikalainassa joko lainanottajana tai takaajana.

5§

Rahastoa hoitaa ja lainanannosta päättää osakunnan taloudenhoitaja. Hän hoitaa sen kirjanpitoa ja jättää tilit tarkastettaviksi tilivuoden päätyttyä. Taloudenhoitaja määrää kulloinkin
maksettavan koron, pyrkien siihen, että rahaston pääoman arvo säilyy ennallaan tai karttuu.
Koron muutoksesta on ilmoitettava osakunnan kuraattorille ja osakunnan kokoukselle.
Osakunnan taloudenhoitaja ei ole oikeutettu ottamaan eikä takaamaan pikalainaa.

6§

Lainarahaston tilien tarkastuksen suorittavat osakunnan talouden ja hallinnon tarkastajat.
Selvitys rahaston toiminnasta on vuosittain esitettävä osakunnalle osakunnan
tilinpäätöksen yhteydessä talouden ja hallinnon tarkastajien annettua rahaston hoidosta
kertomuksensa.

7§

Rahaston korkotuotosta voi kuraattori yhdessä taloudenhoitajan kanssa myöntää toimintaavustuksia osakunnalle, sen kerhoille tai kuorolle, tai antaa osakunnan vuosijuhlassa
stipendejä osakunnan jäsenille.

8§

Osakunnan taloudenhoitajalle voidaan tämän pikalainarahaston hoidosta maksaa palkkiota
joko rahaston varoista taikka osakunnan varoista osakunnan päätöksen mukaan. Palkkion
määrästä päätetään osakunnan talousarvion yhteydessä.

9§

Perustaja, osakunta tai muu lahjoittaja voi lisätä rahaston pääomaa näitä sääntöjä
muuttamatta.

10 §

Osakunta voi kokouksessaan muuttaa näitä sääntöjä taikka, mikäli rahaston pääomaa ei ole
voitu rahanarvon muutosten tai muiden syiden takia pysyttää arvossaan, lakkauttaa sen,
kuitenkin niin, että Professori Matti Klingellä tai hänen kuoltuaan osakunnan inspehtorilla
on päätökseen nähden veto-oikeus. Jos rahasto lakkautetaan, on jäljellä oleva määrä
annettava Eteläsuomalaisten Ylioppilaiden Säätiölle.

11 §

Muutoin noudatetaan soveltuvin osin osakunnan sääntöjä ja osakunnan taloudenhoidosta
annettuja määräyksiä.

12 §

Osakunnan kokous on vahvistanut nämä säännöt 11. päivänä toukokuuta 2009. Professori
Matti Klinge on päättänyt olla käyttämättä veto-oikeuttaan, ja säännöt tulevat voimaan
elokuun 1. päivänä 2009.

