
Uppgift 1 
 
Hur bildas följande samfund och vilka minimiuppgifter ska alltid finnas med för att 
bildandet ska vara giltigt?  

 
Om stadgar ska upprättas, vilka minimiuppgifter ska de innehålla? 

 
a) en förening 
b) ett aktiebolag 
c) ett öppet bolag 
d) en stiftelse 

 
 
  



 
a) En förening bildas genom att normativsystem, där tillstånd inte behövs, men en 

myndighet ska granska föreningens stiftelsehandlingar. Om de uppfyller kraven i 
lagen och föreningens namn klart skiljer sig från tidigare registrerade föreningars 
namn och inte är vilseledande, ska föreningen registreras. När föreningen bildas ska 
en stiftelseurkund upprättas och till den ska fogas de stadgar som har utarbetats av 
föreningen. Stiftelseurkunden ska dateras och undertecknas av minst tre personer 
som inträder som medlemmar  i föreningen. Fysiska personer som bildar en förening 
ska ha fylls 15 år.  

 
I stadgorna ska intas följande uppgifter: Föreningens namn, hemort, syfte och 
verksamhetsformer, skyldigheten att betala medlemsavgifter, antalet 
styrelsemedlemmar, deras mandattid, föreningens räkenskapsperiod, tiden för 
årsmötet, sättet och tiden för kallelse till föreningsmöte samt hur föreningens 
tillgångar ska användas om föreningen upplöser sig eller upplöses.  
 

b) En fysisk eller en juridisk person kan bilda ett aktiebolag. Aktiebolaget bildas genom 
ett skriftligt avtal, stiftelseurkund, där det ska framkomma följande uppgifter: datum 
för avtalen, alla aktieägare och de aktier som var och en tecknar, det belopp som 
betalas till bolaget för varje aktie (teckningspris), tiden för aktiernas betalning samt 
bolagets styrelseledamöter.  
 
Till avtalet om bolagsbildning ska intas en bolagsordning där bolagets firma, hemort 
och verksamhetsområde nämns. Aktiebolaget ska anmälas till handelsregistret inom 
tre månader från det att stiftelseurkunden har undertecknats.  

 
c) Ett öppet bolag kan bildas genom ett formfritt avtal mellan bolagsmännen. För att 

bolaget ska kunna antecknas i handelsregistret krävs att bolagsavtalet är i skriftlig 
form.  
 
Stadgar behöver inte upprättas. Bolagsmännen kan fritt avtala om sina inbördes 
förhållanden men en bolagsmans rätt att granska bolagets bokföring kan inte 
begränsas. 
 

d) Bildandet av stiftelse inbegriper upprättande av förordnande om bildande av 
stiftelse, utarbetning av stadgarna, anhållan om tillstånd från patent- och 
registerstyrelsen och stadfästelse av stadgarna. Därefter utses styrelsemedlemmarna 
och andra organ, egendom som stiftelsen ska få överläts i styrelsens besittning och 
anmälan om stiftelsen till stiftelseregistret inom sex månader från beviljande av 
tillstånd till beviljandet.  
 
I stiftelsens stadgor ska intas uppgifter om stiftelsens namn med ordet stiftelse, 
stiftelsens hemort, ändamål, hur ändamålet ska fyllas, den egendom som stiftelsen 
ska få, sättet för dess förvaltning, antalet styrelsemedlemmar och revisorer, hur de 
utses, deras mandattid, hur stiftelsens namn ska tecknas, när bokslut ska uppgöras 



och räkenskaperna och förvaltningen granskas, hur beslut om ändring av stiftelsens 
stadgar och om dess upplösning ska fattas.  
 

 
  



Uppgift 2   
 
1. Föreningsfrihet är grundlagsskyddat. Får vem som helst vara medlem i en 

politisk förening?  
2. Vilka är de minimiuppgifter om medlemsförteckningen som vem som helst 

kan kräva att få ta del av? 
3. Vad är tvåstegsförvaltning i stiftelser? 
4. Hurdan aktieägare har rätt att delta i bolagstämman? 
5. Vad är en inlösenklausul? 
6. När uppkommer rättskapacitet för ett öppet bolag? 
7. När ska andelslag försättas i likvidation? 
8. Hur fördelas underhållsansvaret mellan bostadsaktiebolaget och aktieägarna? 
9. Hurdana förpliktelser ansvarar en bolagsman i ett öppet bolag? 

  



 
Uppgift 2 – Facit  
 

1. Nej. Endast finländska medborgare och sådan utlänningar som har hemort 
i Finland får vara medlemmar.  

2. Finns inte sådana. Namn och hemort är sådana minimiuppgifter som 
medlemmar får ta del av gällande andra medlemmar.  

3. Tvåstegsförvaltning innebär att det finns ett annat förvaltningsorgan 
förutom styrelsen. Det är den överordnade organens uppgift att välja 
revisor. 

4. Endast sådana aktieägare som senast 8 vardagar före bolagsstämman har 
antecknats i ägarförteckningen har rätt att delta i bolagsstämman. 

5. Inlösenklausul avser att en aktieägare eller aktiebolaget har själv rätt att 
lösa in en aktie som övergår till en ny ägare.  

6. Öppna bolag får rättskapacitet vid den tidpunkt som bestämts i 
bolagsavtalet, eller, om ingen annan tidpunkt bestämt, vid den tidpunkt 
då alla bolagsmän undertecknat avtalet.  

7. Registermyndigheten ska fatta beslut om att försätta andelslaget i 
likvidation då andelslaget saknar i registret införd behörig styrelse eller i 
stadgarna förutsatt VD, om andelslaget trots uppmaning från 
registermyndigheten inte har anmält sina bokslutshandlingar för 
registrering inom 1 år från utgången av räkenskapsperioden, eller om 
angelslaget har försatts i konkurs som har förfallit p.ga. brist på medel. 

8. Bolaget svarar för den del av underhållet som inte ankommer aktieägarna, 
dvs. värme, el, dataöverföring, gas vatten avlopps och ventilationssystem. 
Aktieägarna svarar för aktielägenheten invändigt. 

9. En bolagsman är ansvarig för sådana förpliktelser som bolaget hade då 
han inträdde i det. Förpliktelser som uppkommer efter att en bolagsman 
utträtt är han ansvarig för om borgenären inte kände till att bolagsmannen 
utträtt innan förpliktelsen uppkom.  

 


