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Statens förb in d elser till Finland» Bank år 1923.
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■Januari ..................................... 71.7 .348.5 106-8 59.7 514.5 586. K
Februari ........................................* 71.7 348.5 106.:i 59.7 514.5 586. a
Mars ................................................... 71.7 348.5 106.8 58.9 513.7 585.4
April ................................................... 71.7 348.5 11)5. (i 77.o 531.1 602.8
M a j................................. OO.o 346.8 105.G 58.9 511.s 571.8
Juni .................................................. 60. o 346.8 105.6 58.9 511.8 573.8
J u li..................................................... 60. o .>46.8 105. g 58.9 511.3 571.3
Augusti.............................................. 00. o 340.8 105.fi 58.» 511.8 571.3
September......................................... 60. o 346.8 105.6 58.9 511.8 571.8
Oktober .......................................... GO.j 346.8 105.G 58.9 511.8 571.3
November ..................................... (50. o 346.8 105.6 59.2 511.6 571.6
December.......................................... 60.0 340.8 91.6 55.0 193.4 553.4

Finlands Banks inhemska kreditgivning för affärsverksamhet år 1923.

-Utgången av månaden
At afturs- 

firmor 
Milj. mk.

0//o
At ban
kerna 

Milj.mk.
0//o Summa

Milj.mk.

1932
I>eoember.......................................... 482.1 74.1 168.2 25.9 650.31

1023
Januari .............................................. 521.g 86.1 84.2 13.9 005.8
Februari .......................................... 537.2 89.3 64.4 10.7 601.6
Mars ................................................... 530.0 75.2 175.0 24.8 705.0
April ................................................... 522.1 75.1 172.8 24.9 694.».
M a j............................................ 541.4 76.6 165.5 23.4 706.9
J uni ................................................ 557.4 68.9 251.1 31.1 808.5

570.5 68.8 259.0 31.2 829.5
Augusti .'............................................ 566.8 63.7 322.7 36.3 889.5
Septoiuber ..................................... 428.0 47.8 467.1 52,3 895. i|
Oktobor.............................................. 409.4 54.8 337.7 45.* 747.11
November.......................................... 314.0 47.3 349.5 52.7 063.5 j
Decomber.......................................... ! 272.6 38.0 444.0 62.0 716.g:

*) I de av Finlands Bank publicerade bilariserna ingå finska statsobligationer även under ru
briken »Obligationer i utlandot».
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rättelsen iör år 1922. Hela beloppet 
av statens förbindelser tili Finlands 
Bank haa1 under året. nedgått ifrån 589.9 
nailij. tilfl 553.4 milj. nxaitk eller med >‘{6.5 
milj. mark, varav nedskattningen å. obli
gationernas bokförda värde utgör 1.7.8 
milj. märk.

Finlands Banks kredi/tgivning ä‘t en
skilda ölkades från början av året nära 
nog för varje månad ända tiilll juli oeh 
uppgick vid utgårngen av »aigda månad 
till 570.5 milj. mark. Därefter sjönk den 
snaibbt och ,u tgjordo i slutet av året en
dast 272.0 milj. mk. Kreditgivniintgen åt 
privatbankerna nedgick under arets För
sta månader och utgjorde i sdmrtiet a.v 
februari endast 64.4 milj. mk. Därefter 
begynto den stiga och ökades snabbit, i 
synnonhét. sedam Imnkernas utländska 
skuldier från och med juni kännbart 1k*- 
giynte nedgå. Den 8 oktober var Fin
lands Banlks kreditgivning åt privatban
kerna som högst, och uppgick då tiili 49.1.7 
milj. mlk. HärePter nedgick den märk
bart för a tit. åter stiga möt slutet av året 
och utgjorde vid årets utgång 444.0 milli- 
mark.

Fitalandfc Banks hela kreditgivniing för 
aff änsveilksaimhet uppgick vid årets bör
jan till 650.3 mållj. mk. I slutet av feb
ruari, då den var som lägst, utgjorde 
den 601.6 milj. mk. och den 8 oktober, 
då den var som högst, 917.4 milj. mk.

Guldkassa .................................
Korrespondenter i utlandet
Finskt silvermynt .....................
Obligationer i utländskt mynt 
Banksedlar och kuponger i utländskt 

mynt
Växlar i utländskt mynt 
Statens obligationer i 
Statens korta förbindelser 
Växlar i finskt mynt ........

Bankens kreditgivinimg för arfifämsverk- 
samlhet var vid årets utgång 716.e milj. 
mark.

I)en utelöpande sedelstocken.

Finlands Banks utelöpande sedelstock, 
som vid utgången av år 1922 var 1,421 
iruilj. mark, visade år 1928 månad för 
månad umgefär satmma. förändtringar som 
åren .1921 odh 1922, men översteg dock 
ändå till september i någon mån sedel
stocken för bägge dessa år: därefter var 
den i alWmäwhet nåigot mindre. Den 31 
december var sedelstocken 1.352 millj. mk. 
eller (59 milj. mk. mindre än i början av 
året. Sitörst var sedelstocken, i likhet 
med vad fållet var åren 1921 och 1922, 
i mars och utgjorde den 31 i sagda må
nad 1,555 milj. mk.; minst var densamma 
den 23 november, då den var 1,298 milj. 
mark.

Vallitan för sedelutgivning.

Arten och sammansättningen av den 
vaikuta, som utgör säkerhet för sedtelut- 
givninigen, u l tiimo 1922 saan t i »lutet av 
respektive kvartal senaste år franugår 
ur följande sammanställning.
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Sammansättningen av valutan lör se
delutgivningen liar icke nämnvärt för
ändrats under året. Tillgodohavandena 
hos utländska korrespondenter utgjorde 
dock vid utgången av året en något 
mindre oeh inhemska växlar en något 
större del av densamma iin vid årets 
t »orjan.

Sedelutgivningsrätten utan avdrag för 
bristande täckning har ar 1923 växlat 
mellan 1,825 inilj. mk (den 29 september) 
och 2,379 milj. mark (den 15 mars). Mot
svarande obegagnade sedelutgivningsrätl 
har växlat mellan 127 milj. mark (den 8 
oktober) och 455 milj. mark (den 31 janu
ari) samt har utgjort (j.no- 19.7.-! % av 
hela sedelutgivningsrätten.

Finlands Hanks ställning vid utgången 
ov år 1923 och årsvinsten.

Av de i Bankens tillgångar under året 
inträffade förändringarna äro de vikti
gaste nedgången i tillgodohavandena hos 
korrespondenter i utlandet med 100.* 
milj. mark, varav dock en tredjedel ut- 
göres av nodskattning i i »ok fö ringsvär
dena, minskningen av växlar i utländskt 
mynt irån 74.o milj. mark till O.i milj. 
mark, tillväxten av inhemska växlar från
590.7 milj. mark till 701.r> milj. mark samt 
minskningen i h.vpotekslånen från 51.o 
milj. mark till 4.« milj. mark. På passiva 
sidan observeras utom minskningen av 
sedelstocken, att statens fordringar i 
Banken, av vilka den 30 december 1922 på 
upp- och avskrivningsräkning innestodo 
239.:; milj. mark och som uppsägbar depo
sition 85.0 milj. mark, vid 1923 års ut
gång belöpte sig till 294.8 milj. mark eller
30 milj. mark mindre. Upp- och avskriv- 
ningsräkningen med andra har under 
året nedgått från U0.« milj. mark till 
74.;? milj. mark och utländska korrespon
denters tillgodohavanden från 35.s milj. 
mark till 17.3 milj. mark.

Bankens viktigaste inkomster lia ut
gjorts av: intressen å den inhemska ut
låningen 52.8 milj. (år 1922 (>7.« milj.) 
mark, intressen å kontoikuranter i utlan
det 18.7 milj. (år 1922 4.4 milj.) mark 
samt räntor å obligationer 30.5 milj. (år
1922 30.7 milj.) mark. Dessa inkomster 
belöpte sig till sammanlagt .103 milj. 
mark eller till ungefär samma belopp 
som iföregående år.

Bankens ringa årsvinst. Fmk 
13,455,335:20, beror av de stora avskriv
ningar Banken gjort. Värdet av Ban
kens innehav av obligationer liar med 
hänsyn till den nutida höga räntefoten 
nedskattats med 20.5 milj. mark. Även 
valutaförrådet har bokförts till lägre 
kurser än föregående år. Detta har del
vis föranletts därav, att Bankens'förvalt
ning, ehuru ma rknadskursen å dollar vid 
utgången av senaste år var nära nog 
precis densamma som ett år tidigare, med 
hänsyn till framtiden fortfarande ned- 
skattat dollarns värde, dels därav, att 
pundet och ett flertal övriga europeiska 
valutor under årets lopp sjunkit i jäm 
förelse med dollarn och sålunda även i 
jämförelse med de kurser, som tillämpa
des vid 1922 års bokslut. Avskrivningen 
på grund av förstnämnda orsak är till 
sin natur en reservering oeh uppgick till 
omlkring (15 milj. mark; den senare nämn
da avskrivningen, viliken tillsvidare 
måste betraktas som förlust, utgjorde c:a 
21 milj. mark. Genom försäljning av 
valutor under våren och sommaren till 
lägre kurser, än dem de i början av året 
inköpts till, led Banken en förlust på 
J4.1 milj. mark. Avsikrivningarna vid 
Bankens bdkslut uppgå till inalles 70.6 
milj. mark.

Då Bankens reservfond stiger till det 
belopp 3 § av reglementet föreskriver, 
står årsvinsten till Riksdagens förfo
gande. Under de tvenne föregående åren 
har Riksdagen beslutit reservera Ban
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kens årsvinst för stärkande av Finlands 
Banks ställning, enär Riksdagen ansett 
stabiliseringen av vårt mynts värde på
kalla detta. Då verksamheten för stabili 
seringen av markens värde i och för över
gång till gulidmyntfot i framtiden fort
går och då dessutom erfarenheten givit 
vidhanden, att i de övriga europeiska va
lutornas kurser kunna inträffa störingar, 
vilka bringa Bänken förluster, få Bank

fullmäktige vördsamt föreslå, att Riiks- 
dagen måtte besluta

att Bankens vinst för år 1923 
Fmk 13,455,335:20 lägges till de 
medel, vilka enligt Riksdagens be 
sin t av den 18 december 1922 och 
den 7 december 1923 böra användas 
för stärkande av Finlands Hanks 
ställning.



Åtgärder med avseende å valutan.

Valu ta politiska n f gärder.

Medan Finlands Bank under det gång
na året fortsatt sin verksamhet för sta
biliseringen av markens värde, ha Bank- 
fullmäktige fortfarande ägnat Bankens 
valutapolitik en relativt detaljerad upp
märksamhet. Mellan Direktionen oeh de 
trenne bankfulbnäktige, vilka det åligger 
att deltaga i samtliga å Bankfullmäktige 
ankommande ärenden, ha konferenser 
ofta ägt rum rörande frägor i samband 
med valutapolitiken. Vid de sammanträ
den alla sex bankfullmäktige hållit, liar 
valutapolitiken behandlats dels en gång, 
dels flere gånger i månaden beroende 
därpå, hurudant. lii got vid resp. tidpunkt 
varit.

Under tiden lör markens kurssteg
ring, vilken pågick från årets början 
intill medlet av mars, fäste Bank- 
fullmäktige sin uppmärksamhet främst 
vid frågan om förstärkandet av Ban
kens valutaförråd med beaktande av 
den efterfrågan pä valutor, som var 
att emotse på våren och försomma
ren, samt vid frågan, huruvida Ban
ken genom aikitivt ingripande bonde söka 
hindra dollartkursen att nedgå under nå
gon fastställd gräns. Vid sammanträde 
den 2 januari, varvid den förstnämnda 
frågan behandlades, ansågo Bankfull
mäktige och Direktionen det vara 
skäl att inleda underhandlingar med 
Finansministeriet om förstärkandet av 
valutaförrådet med tillhjälp av utländ
ska statsväxlar. Vid Bankfullmäktiges 
och Direktionens gemensamma sam
manträde den 7 februari, varvid den

senare av nyssnämnda frågor behand
lades, voro de flesta bankfullmäktige av 
den åsikt, att Finlands Bank icke tills
vidare borde genom aktiv politik för
hindra en förbättring i markens värde.

När sedan i medlet av mars en vänd
ning inträffade i utvecklingen av mark
kursen, riktade BankfuUmäktige sin upp
märksamhet främst på förhindrandet av 
en nedgång i markens utländska värde 
samt viid frågan, i vilken man Banken i 
sina kursnoteringar ägde beakta kurs- 
fluktuationerna i de Ijestämmande valu
torna, dollar, svenska kronor och pund. 
Vid sammanträdena den 21 mars och 17 
maj behandlade Bank fullmäktige först
nämnda fråga oeh voro av den åsikt, att 
Finlands Bank energiskt borde siika för
hindra en kännbar nedgång i markens 
utländska värde. Vid gemensamt sam
manträde med Direktionen den 2 augusti 
beslöto Bank fullmäktige med hänsyn 
därtill, att avsevärda fluktuationer i 
kursen a svenska, kronor, vilka kunde 
emotses, om Banken obetingat följde 
dollarkursen, sannolikt komme att för
anleda störingar i härvarande utländska 
mark-konti, såsom sin uppfattning ut
tala, att Finlands Bank fortfarande borde 
sträva till att hålla niarkens dollarkurs 
stabil, dook med beaktande av kronkur
sens inverkan på privatbankernas ut- 
landskonti.

Oaktat den avsevärda minskningen i 
valutaförrådet höll sig dollarkursen nå- 
gorlunda oförändrad intill september, av 
skäl. för vilka redogjorts å sid. 9 och 13 
i denna berättelse.
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Då läget sedan pä hösten gesitaltade sig 
sådant, som beskrivits å sid. 13, oeh då 
Finlands Bank icke ansåg sig kunna bi
behålla ma likens värde vid den dåva
rande kursnivån, hade Bank fullmäktige 
att i främsta rummet överväga de model, 
varigenom en mer betydande försämring 
i vårt mynts utländska värde kunde för
hindras. Anstormningen mot Bankens 
valutaförråd upphörde i början av sep
tember, sedan Banken den 10 september 
höjt sina kurser med 3 —4 % och Banik- 
fullmäktige vid gemensamt sammanträde 
med Direktionen den 12 september på 
framställning av Direktionen förhöjt 
Bankens räntesatser med 1 %. 1 syfte att 
säkerställa sig för framtiden avslöt Ban
kens Direktion dock efter överläggningar 
med de tre Bank fullmäktige, vilka det 
åligger att deltaga i alla å BanMullmäk
tige ankommande ärenden, det kreditav
tal, som berörts å sid. 13. Med stöd av 
detta avtal kunde markens värde upp
rätthållas till dess valutaförrådet i bör
jan av oktober åter begynte ökas genom 
exportvalutor odh förskott på exporten. 
Då staten sodan i slutet av oktober hade 
kontraherat lån i utlandet, sänkte 
Bankfullmäktige pä framställning av 
Direktionen vid Bankfullmäktiges oeh 
Direktionens gemensamma sammanträde 
den 27 oktober åter Bankens räntesatser 
med i  %.

Då läget ånyo försämrades i november 
och denna gäng allvarligare, varjämte 
markens dollar notering begynte vackla, 
avhölls pä initiativ av Ba nkf ull mäkt ige 
den 29 november en konferens av repre
sentanter för Finlands Bank och de 
större privatbankerna i syfte att ernå en 
överenskommelse rörande en gemensam 
aktionslinje för stabiliseringen av mar
kens vände, vilken konferens dook icke 
ledde till resultat. För de åtgärder, som 
Direktionen oeh Bankfullmäktige på 
grund härav vidtogo, har redogjorts å 
sid. 14.
1 400— 24

Under höstens lopp och speciellt vid 
sammanträden den il4, 21 och 28 'novem
ber samt den 6 och 11 december behand
lade Banfefullmätktige i samråd mod Di
rektionen de tillvägagångssätt, som borde 
tillämpas vid valutapolitiken. Sistnämn
da dag beslöto Bankfullmäktige att i 
skrivelse till Direktionen meddela föl
jande principer, vilka vid dessa gemen
samma sammanträden enhälligt god
känts:

1) Finlands Bank äger vid notering av 
kurser å utländska valutor följa kursen 
ä den enda förefintliga guldvalutan, näm
ligen dollarn. Med hänsyn till, att de 
avsevärda belopp, som från Skandina
vien placerats i våra privatbanker, 
kunna minSkas vid en stegring av kur
sen å svenska kronor, bör emellertid en 
dylik stegring undvikas genom sänkning 
av dollarkursen, om kronan skulle stiga i 
jämförelse med dollarn.

2) Banken bör med alla till dess förfo
gande stående medel motarbeta en steg
ring av den nuvarande dollarkursen 
samt under det nuvarande läget å valuta
marknaden även undvika en sänkning av 
densamma.

3) Direktionen har skäl att även fram
gent noggrant följa med de ekonomiska 
företeelser, vilka utöva inflytande på be
talningsbalansen samt penning- och va
lutamarknaderna ävensom, om bibehål
landet av den nuvarande kursnivån det 
kräver, inkomma med framställning till 
Bank fullmäktige om förhöjning av rän
tesatserna .

4) Vid vänskapliga diskussioner med 
privatbankerna är det skäl att å Direk
tionens vägnar meddela, att om privat
bankernas valutaköp eller rediskonterin- 
gar utvisa en iför årstiden starkare ten
dens till stegring än vanligt, är Finlands 
Bank nödgad att höja sima räntesatser.
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Finland* Bank bör t a Ka vara på alla 
tillfällen, som erbjuda sig för ernående 
av en gemensam aktionslinje för Fin
lands Bank och privatbankerna med av
seende å valutapolitiken.

5) T den man tillfälle därtill yppar si il. 
bör Finlands Bank verka därhän, aitt. »tit
ten, kommunerna och de större indu
striella inrättningarna upptaga långva
riga lån i utlandet, vilkas motvärde i 
finska mark huvudsakligen användes för 
avkortning av bankkrediter, varvid pri
vatbankernas kortvariga utländska skul
der kunna avkortas med motsvarande 
valutor.

(5) Under nuvarande förhallanden bör 
Finlands Bank sträva till att i så betryg-. 
gande form som möjligt för egen räkning 
upptaga utländsk kredit för skyddandet 
av markkursen.

Likaledes enades Bank fullmäktige och 
Direktionen därom, att ifall en avvikelse 
från dessa principer enligt Direktionens 
mening ansägs niklig, borde frågan, in
nan åtgärd därhän vidtogs, göras till 
föremål för överläggning mellan Direk
tionen oeh Bankfullinäktige.

Ju förskaffande ar utredningar för den 
fr a m tid a valv t apol i tiken.

I Bank fullmäktiges berättelse för år 
1922, sid. 28 och 29, har redogjorts för de 
åtgärder, vilka Bank fullmäktige sagda 
år vidtagit för införskaffande av utred
ningar för den framtida valutapolitiken.

Det däri nämnda utlåtandet av profes
sor Heekscher om nyanordningen av Fin
lands penningväsende inkom i början av 
september oeh upptogs detsamma jämte 
en promemoria angående samma fråga, 
vilken föreståndaren för Bankens statis
tiska avdelning, magister K. J. Kalliala 
uppgjort på uppmaning av Bankfullmäk

tiges ordförande, itill behandling vid Di
rektionens ock Bankfullmäktiges gemen
samma sammanträde den 14 november. 
Båda utlåtandena ha utgivits i tryck på 
finska och svenska.

Av de i ovanberörda del av senaste 
årsberättelse nämnda statistiska ntred- 
ningarna har uträkningen av partipris- 
index för åren 1920. 1921, 1922 oeh 1923 
jämte jämförelser med år 1913 slutförts 
och bifogas till denna berättelse. Likaså 
har en utredning av vårt lands betal
ningsbalans för är 1922 slutförts.

A v den planlagda lönestatistiken före
ligger den del färdig, som berör lönerna 
inom metallindustrin åren 1913, 1.920,
1921, 1922 oeh 1923. Rörande lönerna 
inom sågindustrin och byggnadsindustrin 
ha primäruppgifter insamlats och en del 
av dem även bearbetats. Primäruppgif
terna rörande lönerna inom lantbruket 
införskaffas som bäst.

En allmän kontinuerlig statistik över 
större i>enning- ooh affärsinrättningaxs 
skulder i utländskt mynt och utländska 
tillgodohavanden har icke kunnat upp
göras, enär det visat sig omöjligt att 
erhålla primär uppgifter. På grund här
av underställde Bank fullmäktige den 9 
april Finansministeriets prövning, huru
vida icke Bankinspektionen borde erhålla 
i uppdrag att i samråd med Finlands 
Banks förvaltning planlägga en regel
bundet utförd enquéte hos privatbanker
na för införskaffandet av statistiska upp
gifter rörande utländska skulder, vilka 
privatbankerna garanterat. Finansmi
nisteriet godkände Bankfulljmäikitigeis 
framställning och ha uppgifter rörande 
av privatbankerna garanterade utländska 
skulder insamlats för ultimo april, 
augusti och december senaste år samt 
för idtimo april detta år; de erhållna 
uppgifterna ha därjämte undergått sta
tistisk bearbetning.

Särskilda av Bankfullmäktige handlagda ärenden.

Lagen om idkande av valutahandel.

Med anledning av att Centralhandels- 
kammaren hos Statsrådet anhållit om 
upphävande av gällande lag om idkande 
av valutahandel, inbegärde Finansminis
teriet den 10 februari av Bankfullmäktige 
utlåtande i frågan.

Sedan Bankfullmäktige av Direktionen 
införskaffat utlåtande i ärendet, fram- 
höllo de i skrivelse av den 9 april till 
Finansministeriet, att idkandet av valu
tahandel icke var underkastat sådan reg- 
lementering, som i skadlig mån skulle 
begränsa denna närings (frihet, samt alt 
det icke fanns skäl att antaga, att ifråga
varande lag komine att utnyttjas för ge
nomförandet av ytterligare inskränknin
gar, sålänge dåvarande förhållanden 
voro rådande på valutamarknaden. Pä 
grund härav syntes sakliga skäl för upp
hävandet av ifrågavarande lag icke före
ligga. Eidigt Bänkfullmäktiges åsikt 
borde även beaktas, att om nämnda lag 
upphävdes, kunde icke andra företag, 
vilka idka valutahandel, iin banker ens 
skyldigkännas att åt myndigheterna av
giva uppgifter om av dem bedriven va
lutahandel, vilket dock, sålänge vårt 
lands myntsystem icke var baserat på 
guldmyntfot, syntes nödvändigt för att 
följa med de faktorer, som inverka på 
markkursen. Ytterligare framhöllo Bank- 
fullmäktige, att det föga nog vore riktigt 
att övergiva ett system, som redan flere 
år varit i kraft odh till vilket man senare 
måhända vore tvungen att återvända i 
en eller annan form, förrän den frågan

avgjorts, huruvida handeln med valutor, 
som före kriget idkades nästan uteslutan
de av bankinrättningar, vilka voro under 
kastade statskontroll, även sedan guld- 
myntfot införts, skulle förbli en näring, 
vars utövande vore beroende av beviljat 
tillstånd och huruvida de bankirfirmor, 
som idkade densainima, borde stå under 
kontroll av staten.

Även anfördes av Bankfullmäktige, att 
valutaförhållandena i landet icke ännu 
vunnit den stadga, att icke skäl förefun- 
nos att fortfarande förbehålla statsmak
ten tillfälle att vid behov vidtaga i lagen 
förutsedda åtgärder beträffande sådana 
idkare av valutahandel, vilka verkade i 
en för stabiliserandet av penningvärdet 
skadlig riktning, och ansågo Bankfull
mäktige i likhet med Direktionen, att nå
gon orsak till upphävande eller ändring 
av ifrågavarande lag denna gång icke 
förelåg.

Ärendet föredrogs för Statsrådet den 26 
april och fann Statsrådet därvid, att Cen
tral handelskammarns framställning ej 
gav anledning till åtgärd.

Frågan om förenande av Myntverket 
med Finlands Hank.

I sitt svar på Regeringens budgetpro
position för år 1923 uppmanade Riksdagen 
Regeringen att till prövning upptaga frå
gan om Myntverkets indragning samt 
överförandet av dess åligganden på Fin
lands Bank.

Med anledning härav anhöll Finansmi
nisteriet den 18 december 1992 av Bank
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fullmäktige oan utlåtande i ärendet; Den 
29 i siimuna månad uppfordrade Bankfull- 
mäktige å sin sida Direktionen att fram
lägga sin åsikt i frågan. Sedan Direk
tionens utlåtande inkommit den 29 maj, 
upptogo Banklfulhnäktige den '1 juni frå
gan till behandling och ansågo, att nyss- 
berörda av Riksdagen gjorda uttalande 
icke kunde åsyfta överföring av sta- 
tens rätt till prägling av mynt på Fin
lands Bank, vilken åtgärd skulle erfordra 
lagändring, samt ej heller överflyttning 
av Myntverkets maskineri till Finlands 
Bank, enär en dylik överflyttning 
uppenbarligen icke komme att medföra 
någon besparing eller annan fördel. På 
grund härav syntes Riksdagens utta
lande åsyfta prövning av frågan, huru
vida det vore ändamålsenligt att över
föra förvaltningen av Myntverket till 
Finlands Bank. Angående denna sida av 
saken inifordrade Bank fullmäktige av 
Direktionen nytt utlåtande, vilket Direk
tionen avgav den 14 juli. Den 2 augusti 
meddelade Bank,fullmäktige i skrivelse 
till Finansinisteriet, att de i likhet med 
Direktionen ansågo, att någon besparing 
icke komme att ernås genom förenandet 
av Myntverkets förvaltning med Fin
lands Bank och att detta ej heller av 
andra skäl kunde anses av behovet på
kallat, varför Bankfullmäktige icke 
kunde förorda denna åtgärd.

Vid föredragning av ärendet inför 
Statsrådet den 11 april 1923 fann Stats
rådet, att det icke föranledde åtgärd.

Frågan om förenande ar Stämpelkonto
ret me fl Finlands Bank.

I  Riksdagens svar pä Regeringens bud
getproposition för år 1923 anfördes, att 
enligt införskaffad utredning S tä m p e l-  
kontoret kunde indragas och de på det
samma ankommande uppgifterna upp
dragas åt Finlands Bank. 1 anseende

till att denna förändring kunde genom
föras redan under det första halvåret av 
år 1923, beviljade Riksdagen medel för 
bestridande av Stämpelkontorets utgifter 
endast för nämnda halvår. På grund 
härav anhöll Finansministeriet den 3 
februari om utlåtande a v Bänk fullmäk
tige rörande förenandet av Stämpelkon
toret med Finlands Bank.

Sedan Direktionens utlåtande i frägian 
inhämtats, upptogo Bankfullmäktige den 
15 mars ärendet till behandling och kon
staterade härvid, att överföringen av 
Stäm pel kontoret i någon form till Fin
lands Bank icke syntes medföra åtmin
stone någon nämnvärd besparing. För 
handhavandet av Stämpel kontorets ålig
ganden skulle en ungefär lika stor perso
nal vara av nöden oberoende därav, hu
ruvida Stämpelkiontoret bibehölls i oför
ändrad form eller förenades med Fin
lands Bank. Bankifulknäktige funno icke 
heller, att ifrågavarande sammanslag
ning skulle medföra någon annan saklig 
fördel. 1 formellt avseende uppstode 
tvärtom svårigheter vid ordnandet av 
Stämpelkontorets förvaltning, om denna 
skulle förenas med Banken.

Med beaktande av allt detta meddelade 
Bankfullmäktige Finansministeriet i skri
velse; av den 15 mars, att enligt såväl dess 
som Direktionens åsikt endast tillverk
ningen av klichéer för värdepapper och 
värdemärken samt. tryckningen av de
samma ävensom möjligtvis rekvirering 
samt uppbevaring av härtill behövligt 
papper borde uppdragas åt Finlands 
Banks sedeltryckeri, varemot Stämpel- 
kontoret fortfarande borde förbli en un
der Finansministeriet lydande statsin
rättning med i huvudsak samma åliggan
den som för närvarande.

Den 14 juni beslöt Statsrådet uppdraga 
förfärdigandet av stämpel- m. fl. beskatt- 
ningsmärken åt Finlands Bank från och 
ined den 1 därpåtföljande juli.

Frågan om äuching av lagen om tempo 
rört befriande av Finlands Bank från 
skyldigheten att inlösa sina sedlar i gnid.

1 skrivelse av den 8 mars anhöll Bank 
utskottet om Bankifiullmäktiges utlåtande 
angående en skrivelsen bilagd motion, 
vilken innehöll förslag till ändring av la
gen rörande Finlands Banks befriande 
tillsvidare från skyldigheten att inlösa 
sina sedlar i guld i så måtto, att bestäm 
melserna om inlösen av Obligationer 
jämte därtill hörande kuponger skulle 
upphävas.

Bankfullmäiktige anhöllo den 15 i sam
ma .månad om utlåtande i saken av Di
rektionen, varefter Bankfullmäktige, se
dan de erhållit detsamma, den 21 no
vember framlade sin åsikt i saken 
nti skrivelse till Bankutskottet. Enligt 
Ba nk fullmäktiges uppfattning ådagaläde 
bl. a. den omständigheten, att finska sta
ten nyligen från u tla n d e t , frän tre olika 
länder, erhållit avsevärda lån, vilka 
måste anses för förmånliga, att ifrågava
rande lag, vari stadgat förfaringssätt 
hade apterats även i en del andra länder 
t. o. m. helt nyligen, icke för landet med
fört sådana skadliga följder, som i 'motio
nen gjordes gällande. Ändring av lagen i 
den av motionen åsyftade riktningen 
hade inneburit, att den sålunda beviljade 
förmånen icke hade koonnit enbart eller 
ens företrädesvis uträndska utan även 
inhemska innehavare av dylika till
godo, av vilka senare en stor del 
otvivelaktigt efter nedgången i fin
ska (markens vävde fö r s k a ffa t  sig obliga
tionerna av deras ursprungliga inne
havare, och vilka sålunda skulle göra en 
oförtjänt vinst. Även den omständighe
ten, att de ibestämmelser, vilkas upphä
vande motionärerna föreslagit, utgjorde 
en del av lagen rörande inlösande av Fin
lands Banks sedlar, talade enligt Bank
fullmäktiges åsikt mot att de skulle

ändras, salänge lagen i övrigt fortfore att 
gälla-

På grund av dessa skäl ansågo Bank
fullmäktige i likhet med Direktionen, att 
(MUiföownäJida motion lx>rde få förfalla.

Bankutskottet liar ieke under senaste 
års riksdag avgivit betänkande i ärendet.

Omarbetandet av Hankens reglemente 
samt av instruktionen för Hank- 

fullmäktige.

Finlands Banks förvaltning har redan 
länge ägnat frågan angående omarbetan
det av Bankens reglemente samt av in
struktionen för Bankfullmäktige upp
märksamhet. Enskilda delar av regle
mentet ha under årens lopp undergått 
förändring för att bättre motsvara för
hållandenas krav. Även åtgärder för 
genomförandet av en grundligare revi
sion ha varit å bane såväl före världs
kriget, då ett par förslag till reglemente 
t. o. m. behandlades av lantdagen, som 
under kriget samt efter detsamma. Vid 
det förberedande arbetet för revisionen 
har sedermera genom vunnen erfarenhet 
framträtt iflere frågor av grundläggande 
natur, såsom frågan om ordnandet av se
delutgivningsrätten på permanent bas, 
den även i Riksdagen väckta frågan om 
beviljandet av rätt åt Banken att erlägga 
ränta på depositioner, utfärdandet av be
stämmelser om Bänkens rättighet att 
upptaga utländsk kredit, utvidgandet av 
formerna för Bankens kreditgivning samt 
nyanordning av tjänstemännens ställ
ning. Sannolikt bör härutöver i det nya 
reglementet iakttagas ett annat system 
för dispositionen av stadgandena än i det 
nugällande reglementet. Denna stora 
reformfråga torde även erfordra studium 
av bestämmelserna rörande motsvarande 
institutioner i utlandet samt av de erfa- 
renheter, som angående desamma vid 
dem vunnits. Vid förarbetena för re
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formen liar det likaså befunnits nödigt 
att genomgå Bankfullanäktiges protokoll 
för 'de nästförflutna tio aren i syfte att 
utröna, i vilka avseenden de i praktiken 
förekommande frågorna gäve ledning 
vid utarbetningen av det nya reglemen
tet samt vid reformeringen av instruktio
nen för Bankfullmäktige. Denna under
sökning förbereder som bäst.

Utförandet av reformen, vilket man 
under årens lopp sökt befordra på flere 
olika sätt. liar försvårats genom bristen 
pä personer med sakkunskap, vilka för 
sina övriga göromal skulle funnit tid till 
ifrågavarande arbete. Med förbigående 
av tidigare åtgärder må anföras, att 
Bank fullmäktige pä varen 1921 hade för 
avsikt att uppdraga de förberedande ar
betena lör reformen åt någon lämplig 
person utom Banken. Men enär denna 
plan icke då kunde förverkligas, åvälv- 
des det förberedande arbetet ånyo Direk
tionen. Sedan dess har Direktionen va
rit nödgad att ägna den största uppmärk
samhet åt viktiga dagsfrågor i samband 
med Bankens verksamhet, men har refor
meringen av reglementet oeh instruktio
nen dock under ar 1923 varit föremål för 
behandling inom Direktionen.

Då Bank utskottet i sk ri velse av den 9 
mars anhöll om uppgift av Bankfullmäk
tige, på vilket stadium frågan om förny
andet av Finlands Banks reglemente 
samt instruktionen för Bankfullmäktige 
befann sig samt om Bankfullmäktiges 
uttalande rörande ett petitionsförslag i 
nämnda dråga. meddelade Bankfullmäk- 
tige efter att i ärendet ha införskaffat 
utlåtande av Direktionen, den 21 novem
ber Bankutskottet, med hänvisning till 
ovan refererade omständigheter, att frå
gan om förnyandet av Bankens regle
mente samt av instruktionen för Bank- 
fullmäktige var under behandling, var
för vidtagandet av åtgärder i frågan 
från Riksdagens sida. såsom i petitions-

förslaget anhölls, ieke syntes av behovet 
påkallat.

1 lie tänkande av den 5 december före
slog Bank utskottet, att petitionsförslaget 
icke måtte föranleda åtgärder av .Riks
dagen. Den 7 i samma månad beslöt 
Riksdagen uppmana Bankfullmäktige 
att påskynda utarbetandet av förslag 
till ifrågavarande reglemente och in
struktion så, att de kunde föreläggas 
redan instundande riksdag.

Den 11 december beslöto Bankfullmäk
tige vidtala förutvarande ordföranden 
i Bankens direktion, senatorn Otto Sten- 
roth, som pä förfrågan hade förklarat sig 
villig att åtaga sig uppdraget, att upp
göra iförslag till nytt reglemente för Fin
lands Bank samt förslag till ändring av 
instruktionen för Bank fullmäktige.

Ataårder, som a »tja enskilda persovers 
förbindelser till Hanken.

ITnder år 1923 ba Bank fullmäktige be
handlat en anhållan om ackord. Därut
över ha Bankfullmäktige beslutit, att yt
terligare åtgärder rörande indrivningen 
av ett tidigare avskrivet hypotekslån 
hos arvingarna till en person, som iklätt 
sig borgen för lånet, finge förfalla.

På framställning av Bankens Direktion 
ha Bankfullmäktige förordnat, att sär
skilda tidigare avskrivna fordringar från 
åren 1885, 1889, 1890,1891, 1892, 1893, 1894, 
1898,1899, 1900, 1901,1902 oeh 1903, å vilka 
intet mer kunlde inflyta och vilka uppgå 
till sammanlagt 53,590 mark 51 penni, 
skola ur räkenskaperna avföras.

Likaså ha Bankfullmäktige på fram
ställning av Direktionen beslutit, att till 
osäkra fordringar skall överföras en 
fordran på 347 mark 62 penni.

Om bud i utlandet.

Då genom utvidgningen av Finlands 
Banks valutarörelse en ökning av antalet
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korrespondenter i Paris syntes önsklig 
och sedan Banque Nationale F rankaise 
du Commerce Kxtérieur erbjudit sig att 
övertaga sådant uppdrag, föreslog Di
rektionen den 16 januari, att nämnda 
bank skulle antagas till ombud för Fin
lands Bank. Banklulliinäktige godkände 
Direktionens förslag den 24 i samana må
nad.

Samma dag antogo Bank fullmäktige 
på framställning av Direktionen till om
bud iför Finlands Bank i Stockholm 
Sveriges Riksbank.

I den mån handelsförbindelserna mel
lan Finland och Estland blevo mera. 
livaktiga, ifrainträdde ett allt större behov 
av ett ombud i Reval. Till följd härav 
föreslog Direktionen den 4 april, att till 
ombud för Finlands Bank måtte antagas 
Estlands riksbank. Eesti Pank, vilken 
även föreslagits härtill av Kstlands här
varande beskickning. Den 9 april beslöto 
Bank fullmäktige antaga nämnda bank 
till ombud för Finlands Bank.

Den 4 april meddelade Direktionen, 
att Bärclays Bank Ltd a n m ä lt  sig villig 
att bliva ombud för Finlands Bank i 
London. Då på grund av Bankens ut
vidgade valutahandel ökningen av anta
let ombud även i London var önskvärd 
och då Direktionen ifann ifrågavarande 
bank synnerligen lämplig som ombud för 
Finlands Bank, föreslog Direktionen, att 
hankens erbjudande måtte godkännas. 
Vid sammanträde den 9 april godkände 
Bankfullmäktige Direktionens förslag.

Då Banken icke var företrädd av 
ombud i Italien, föreslog Direktionen 
den 7 maj, att Banca Commerciale Ita
liana i Milano, som erbjudit sig att över
taga sådant uppdrag för Finlands Bank, 
skulle .därtill antagas. Vid sammanträde 
den 17 maj godkände Bankfullmäktige 
detta iförslag.

Med anledning av resolutionerna å den 
baltiska finanskonferensen i september

hade Direktionen förfrågat sig hos Lett
lands statsbank Latvijas Bankia, huru
vida och på vilka villkor denna vore 
villig att träda i korrespondens med Fin
lands Bank. Sedan Direktionen erhållit 
ett tillfredsställande anbud, föreslog Di
rektionen den 12 novemlier, att Latvijas 
Banka skulle antagas till ombud för 
Finlands Bank i Riga. Den >14 i sann ma 
månad godkände Bankfullmäktige Di
rektionens förelag.

Av förenämnda skäl hade Direktio
nen förberedelsevis hört sig för hos Po
lens statsbank, Polska Krajova Kasa 
Pozyczkova. hurudana villkor den kunde 
erbjuda såsom ombud för Finlands Bank 
därstädes. Då Direktionen ansåg det 
ingångna svaret för tillfredsställande, 
föreslog densamma den 22 november, att 
nämnda bank skulle antagas till ombud 
för Finlands Bank i Warschau. Den 28 
november beslöto Bank fullmäktige i 
överensstämmelse med Direktionens för
slag antaga Polens statsbank till Fin
lands Banks ombud.

1. skrivelse av den 11 december föreslog 
Direktionen, med anförande av att ett 
flertal av vårt lands exportfirmor stå i 
affärsförbindelse med Royal Bank of 
Scotland i London, att nämnda bank 
skulle antagas till ombud för Finlands 
Bank. Vid sammanträde samma dag god
kände Bankfullmäktige Direktionens för
slag.

Bankens fastigheter.

Vid sammanträde den 11 juni beviljade 
Bankfullmäktige för reparation och om
byggnad av den gård i Tammerfors 
stad banken år 1922 inköpt, 875,000 mark.

Samtidigt beviljade Bankfullmäktige
325,000 mark för reparation av Bankens
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gärd i Vasa och för inredande b.v Ban
kens kontor därstädes.

Revisionen.

Den i Fin Lands Banks reglemente på
bjudna revisionen för år 1902 har på 
kallelse av Bankifullanäktige den 12—27 
mars verkställts av de vid 1922 års riks 
dag utsedda revisorerna folkskolläraren 
Aleksander Fränti ooh filosoifiedoktorn 
Oskari Villio Louhivuori samt av revi
sorssuppleanterna, redaktören Artturi 
August Aalto och filosofiemagistern 
Aarno Pesonen. I enlighet ined reviso
rernas tillstyrkan och med stöd av stad- 
gandeua härom i Bankens Reglemente 
ha Bankfullmäktige å Riksdagens väg
nar beviljat Bankens direktion ansvars
frihet för Bankens förvaltning under år
1922.

Granskning av Hankens lånerörelse.

Bankfullmäktige ha med stöd av Ban- 
kens böt-ker verkställt sådan granskning 
av Bankens rörelse och utlåning, som i
4 § av den för Banik full mäktige utfär
dade instruktionen stadgas.

Inventeringar.

a) I h u v u d k o n t o r e t .

Jämlikt stadgandet i 40 § av Bankens 
Reglemente lia Bankfullinäktige verk
ställt inventering av huvudkontorets 
kassavalv oeh samtliga fonder ävensom 
låne- ooh säkerhetshandlingar samt de
positioner. De vid sagda inventeringar 
konstaterade resultaten ha varit med 
Bankens böcker överensstämmande.

b) I n v d e 1 n i n g s k o n t or e n.

Beträffande Bankens avdelningskontor 
ha Bank fullmäktige övervakat, att leda
möterna av diskontkommittéerna inven
terat avdelningskontorens handkassor 
och valv on gång i månaiden samt växlai’, 
skuldsedlar och panter minst tre gånger 
om året.

Dessutom ha under året samtliga av
delningskontor inspekterats. Inspektio
nerna ha verkställts av ledamoten i D i
rektionen Lauri af Heurlin samt bank- 
tjänstemännen A. Broberg octh T. Vuo
renjuuri.

Anställande ar en extra tjänsteman.

Vid sammanträde den 7 februari be
rättigade Bankfullmäktige Direktionen 
att såsom extra tjänsteman anställa ett 
biträde åt den ledamot av Direktionen, 
som omhänderhade valutahandeln.

Tjänstemännens oeh betjäntes avlöning.

Såsom i Bankfullmäktiges berättelse 
för år 1932 16 § omnämnas, meddelade 
Direktionen i skrivelse av den 20 decem
ber, att densamma till följd av andra 
skyndsamma arbeten icke hunnit utar
beta detaljerat förslag till avlöning för 
Bankens tjänstemän och betjänte, och 
föreslog därjämte att, emedan Direktio
nen önskade erhålla kännedom om, huru 
statstjänstemannens löner slutligt skulle 
ordnas, Direktionen inåtte berättigas att: 
utanordna lönerna för januari månad 
enligt tidigare grunder. Vid samman
träde den 29 december biföllo Bankfull
mäktige detta förslag och beslöto, att frå
gan oan de löner, som från början av år
1923 skulle erläggas åt Bankens tjänste

män ocli betjänte, skulle upptagas till be
handling först under påföljande januari 
månad och att intill dess Bankifullmäk- 
tiges ovannämnda 'beslut av den 16 juni 
skulle lända till efterrättelse.

Då Direktionen icke var i tillfälle att 
under januari månad inkomma med för
slag i saken, beslöto Bankfullmäktige 
den 1 februari på förslag av Direktionen, 
att Bankfullmäktiges beslut av den 16 
juni föregående år rörande avlöningen 
för Bankens tjänstemän ooh betjänte 
fortfarande skulle lända till efterrättelse.

Sedan Direktionen den 10 mars upp
gjort förslag till avlöning för Bankens 
tjänstemän och betjänte under år 1923, 
fastställde Bank fullmäktige den 19 mars 
övre gränsen för de löner, som från den 
I januari till den 31. december sagda år 
skola erläggas ät var och en av Bankens 
tjänstemän ooh betjänte, samt överläm
nade åt Direktionen att med beaktande 
av de sålunda , fastställda övre grän
serna bestämma lönerna. Den antagna 
lönestaten översteg med c:a 37 % det sam
manlagda beloppet av lönerna för år
1922.

Vid sammanträde den 21 december 
stadfäste Bankfullmäktige på framställ
ning av Direktionen övre gränsen för do 
löner, som från den 1 januari till den
31 december 1924 skola erläggas åt var 
och en av Bankens tjänstemän och be
tjänte, samt överlämnade även nu at Di
rektionen att med beaktande av de sa- 
lunda fixerade övre gränserna bestämma 
vederbörande löner. Den då antagna lö
nestaten avvek icke nämnvärt från sam
manlagda beloppet av lönerna för år
1923.

Särskilda anslag.

a) P e n s i o n e r .
Bankfullmäktige ha under året bevil

jat tjänstemän och betjänte, vilka på an

sökan erhållit avsked, Kvstidspensioner 
till ett årligt totalbelopp av 63,600 mark, 
dyrtidistilläggen inberäknade, samt i ett 
fall 2,000 mark i begravningshjälp.

Den 17 maj höjde Banklfullmäktige på 
framställning av Direktionen dyrtidstil- 
liigget till ett tidigare beviljat understöd 
med 250 mark i månaden räknat från 
årets början.

b) E x p e n s e m e d 1 e n.
Avdelningskontorens expenseinedel för 

det gångna året ha visat sig vara till
räckliga utom för ett avdelningskontor, 
åt vilket Banklfullmäktige den 21 decem
ber beviljade ett tillägg av 500 mark.

För år 1924 beviljade Bankfullmäktige 
sagda dag på framställning av Direktio
nen de olika kontoren i expenseinedel 
sammanlagt 75,000 mark.

Direktionen.

Den 20 januari beviljade Republikens 
President på anhållan avsked åt Bank
direktionens ordförande, f. d. senatorn 
Otto Eliel Stenroth. Med anledning här
av vidtog o Bankfullmäktige åtgärder för 
återbesättandet av tjänsten och gjorde 
den 29 januari ihos Statsrådet framställ
ning om att till Bankdirektionens ord
förande måtte utnämnas dåvarande fi
nansministern j uriskandidaten Risto 
Heikki Ryti. Enär herr Ryti i sin egen
skap av medlem av Statsrådet då var 
förhindrad att handha tjänsten, fram
ställde Banklfullmäktige samtidigt, att 
till hans vikarie tillsvidare måtte lörord- 
nas verklige statsrådet, filosafiedoktorn 
August Ramsay.

Den 30 januari utnämnde och förord
nade Republikens President finansmini
stern Ryti till ordförande i Direktionen 
för Finlands Bank och förordnade stats-
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vådet Ramsay till tjänstförrättande ord
förande i Finlands Banks Direktion un
der den tid Direktionens ordförande Ryti 
fungerade som finansminister.

Den 17 februari erhöll ledamoten i Di
rektionen Erik von Frenckell på begäran 
avsked. Den 5 mars förordnade Bank- 
fullmäktige Bankens f. d. överkamrer A. 
Broberg att tillsvidare handilla den sa- 
lunlda ledigblivna tjänsten, enligt 59 § i 
Bankens reglemente dock icke för längre 
tid än två månader. Då Bankfullmäktige 
icke lore utgången av denna tid kunnat 
göra framställning om utnämning av en 
lämplig person till tjänsten, förordnade 
Statsrådet på framställning av Bank- 
fullmäktige den IS april herr Broberg att 
fortfarande handha nämnda tjänst räk
nat från den 19 april tillsvidare och till 
dess tjänsten komme att besättas och 
dess blivande innehavare tillträtt den
samma. På Bank fullmäktiges framställ
ning till Statsrådet av den 11 juni om be
sättandet av tjänsten utnämnde och för
ordnade Republikens President den 31 i 
samma månad vicelhäradshövdingen 
Bengt Harry Broms till den lediga be
fattningen som ledamot i Direktionen.

Den 13 oktober erhöll medlemmen i Di
rektionen K. Basilier på begäran avsked. 
På Bankfullmäktiges framställning till 
Statsrådet av den (! november om tjän
stens besättande utnämnde och förord
nade Republikens President den 9 no
vember vicehäradshövdingen Otto Jo
hannes Lundson till nämnda tjänst.

Diskontkommittéerna.

För år 1924 ha Bankfullmäktige, se
dan Direktionen framställt förslag i ären
det, den 21 december utsett följande per
soner till ledamöter och suppleanter i 
diskontkommittéerna:

vid kontoret i Äbo: till ordinarie leda
möter politierådmannen Ernst Petter Jo
han Tliomé och verkställande direktören 
Esko Grönlund samt till suppleanter di
rektören Kustaa H. Heickell och friherre 
Rolf Maximilian Carpelan;

vid kontoret i Björneborg: till ordi
narie ledamöter direktörerna Toivo Rin
tala och Johan Oder t Rosengren samt till 
suppleanter grosshandlaren Villiäni 
Tarkiainen och direktören Pehr A. Collin;

vid kontoret i Vasa: till ordinarie le
damöter borgmästaren Ivar Wilhelm 
Hasselblatt och direktören Juho Alatalo 
samt till suppleanter konsuln Johan Al
fred Viklund och direktören Knut Au
gust Vaselius;

vid kontoret i, Uleåborg: till ordinarie 
ledamöter kommerserådet Frans Adolf 
Riekki och direktören Otto Alfons Karhi 
samt till suppleanter vioekonsulerna 
Torsten Lundberg och Herman Gustaf 
Andersson;

vid kontoret i Kuopio: till ordinarie 
ledamöter dom havanden Frans Oskar 
Möller och fabrikanten Johan Fredrik 
Dahlström samt till suppleanter sak
föraren, ingeni ören Pekka Juho Rinkinen 
och kommunalrådet Bruno Granit-Ilmo- 
niemi;

vid kontoret i Joensuu: till ordinarie 
ledamöter prokuristen Niilo Suihko och 
stadsfogden Albert Lennart Paqvalén 
samt till suppleanter justitierådmannen 
Axel Walle och affärsmannen Karl Hen
rik Eliel Porthan;

vid kontoret i Sordavala: till ordinarie 
ledamöter domhavanden Karl Gustaf 
Berg och handlanden Ossian Evert K ivi
nen samt till suppleanter li a nt verkskon- 
sulenten Juho Jalmari Tyynelä och di
rektören Tuomas Nissinen;

vid kontoret i Viboro: till ordinarie le
damöter konsularagenten Carl Edvin Ek
ström och handlanden Paul Sergejeff

i

samt till suppleanter direktörerna Ernst 
Hämäläinen ocli Otto Korhonen;

vid kontoret i S:t Michel: till ordinarie 
ledamöter kommerserådet Carl Fredrik 
Pöndinen och depotföreståmdaren Edvin 
Alléen samt till suppleanter direktören 
Yrjö Paarma och vicehäradshövdingen 
Erkki Veikko Kuokkanen.

vid kontoret i Tammerfors: till ordina
rie ledamöter justitierådmannen Kaarlo 
Haljala och handlanden Anton Hahl 
samt till suppleanter fabrikanten Johan 
Niklas Salminen ooh verkställande direk
tören P. Hirvonen;

vid kontoret i T avas tehus: till ordinarie 
ledamöter ingeniören Johan Henrik Hol
men och kommerserådet Anders Gustaf 
Skogsiter samt till suppleanter landssek
reteraren Toivo Johannes Horelli och 
handlanden Johan Verner Fredriksson;

vid kontoret i Jyväskylä: till ordinarie 
ledamöter borgmästaren Hjalmar Hugo 
Ossian Hollmerus och direktören Kaarlo 
Vilhelm Laitila samt till suppleanter apo
tekaren Eugen Mansnerus och lektorn 
Herman Hämäläinen;

vid kontoret i Kotka: till ordinarie le
damöter handlanden Emil Saxell och af
färsmannen Arthur Lemke samt till 
suppleanter direktören Jalo Aura och 
borgmästaren Atte Mönkö.

Bankfullmäktiges tjänstgöring.

Av Bankfullmäktige voro år 1923 i tur 
att avgå; av de tre fullmäktige, vilka det 
aligger att deltaga i alla  å fullmäktige 
ankommande ärenden, filosofiadoktorn 
Nevanlinna, samt av de tre fullmäktige, 
vilka det åligger att deltaga i de ären
den, som ankomma å alla bankfullmäk
tige gemensamt, verklige statsrådet 
Ramsay.

Vid den 23 mars 1923 förrättat val av 
bankfullmäktige och revisorer samt deras 
suppleanter utsåg os: 

till bankfulknäktig att deltaga i alla å 
fullmäktige ankommande ärenden filoso- 
fiedoktorn Ernst Fredrik Nevanlinna;

till bankifulknäktig att deltaga i de 
ärenden, vilka ankomma å alla fullmäk
tige gemensamt, professorn Arthur af 
Forselles; 

till suppleanter för bankfullmäktige: 
till förste agronomen Eero Hahl; 
till andra filosofiemagistern Ilmari 

Auer;
till tredje vicehäradshövdingen Yrjö 

Pulkkinen;
till fjärde ekonomen Kaarlo Rikhard 

Heinonen;
till femte verkställande direktören 

Axel Palmgren; samt 
till sjätte direktören Toivo Salmio; 
till revisorer:
filoso Tiedök torn Oskari Vilho Louhi- 

vuori;
filosofiemagistern Aarno Pesonen; 
läraren Aleksander Fränti och 
direktören Paavo Raittinen; 
till revisorssuppleanter: 
till förste suppleant filosofiemagistern 

Gösta Söderholm; 
till andre redaktören Artturi Aalto; 
till tredje bankdirektören Tyko Rei- 

nikfca samt 
till ifjärde filosofiedoktorn Frans Vih

tori Härmä.
Efter det sagda val förrättats, samman

trädde Bankfullmäktige den 9 april och 
utsågo till ordförande direktör Lavonius 
och till viceordförande filosofiedoktor 
Nevanlinna.

lUnder redogörelseåriet ha vid jäv eller 
annat förfall för ordinarie ledamot såsom 
suppleanter fungerat herrar Hahl, Auer, 
Linna, Pulkkinen, Heinonen, Palmgren 
och Salmio.
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Av Bantofullmäktige äro 19*24 i tur att 
avgå, av de tre fullmäktige, vilka det 
åligger att deltaga i alla å ibankfullmäk- 
tige ankommande ärenden, verkställande 
direktören Wilhelm Alexander Lavonius

Helsingfors den 30 april 1924.

samt av de tre fullmäktige, vilka det ålig
ger att deltaga i alla de ärenden, som an
komma å bankfullmäktige gemensamt, 
agronomen Eero Yrjö Pehkonen.

W . A . Lavonius. E . Nevanlinna. Viiinö Tanner.
W äin ö W uolijoki. A rthur af Porselles. Eero Halii.

K. N. Rauhala.

R ä tte ls e r  ti l l  R ik sd a g en s  B a n k fu ll m u k tiges  b erä tte lse  f ö r  å r  1922.

Sid. 20, i den första tabellen, april, summa Sid. 21, tabellen: 'Statens kortvariga förbin- 
959.4 bör vara 759.4. delser 192-2 30/9 Ö.no %., bör vara

1.0.50 % .


