§1.
Stiftelsens namn
Stiftelsens namn är Eva Ahlströms stiftelse sr och dess hemort är Norrmark i Björneborg.
§2.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att understöda ideella organisationer, föreningar eller enskilda personer i
Finland eller utomlands som har gott rykte och dokumenterad erfarenhet av att arbeta globalt eller
lokalt med att ekonomiskt understöda i första hand kvinnor, barn och familjer som befinner sig i
utsatt läge på grund av fattigdom, förtryck, krig, politiska oroligheter, naturkatastrofer eller andra
svåra omständigheter.
§3.
Hur ändamålet förverkligas
Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att styrelsen årligen utser en eller flera bidragsmottagare
bland de organisationer, föreningar eller enskilda personer som verkar enligt principerna nämnda i §
2
§4.
Stiftelsens grundkapital
Stiftelsens grundkapital är 25,000 euro. Stiftelsen kan ta emot donationer och testamenten.
§5.
Stiftelsens placeringar
Stiftelsens medelsförvaltning skall vara planmässig.
§6.
Styrelsen
Stiftelsen har en styrelse som består av 5-8 ledamöter.
Styrelseledamöternas mandattid är tre år. Styrelsen upprätthåller ett rotationsschema för
uppföljning av mandatperioderna. Stiftelsen strävar efter en jämn ålders-och könsfördelning i
styrelsen. En majoritet av styrelseledamöterna skall vara ättlingar i rätt nedstigande led till Eva och
Antti Ahlström eller gifta med en sådan. Antti Ahlström Perilliset Oy:s (FO nummer 2556864-7)
styrelse skall godkänna stiftelsens förslag till nya styrelseledamöter.
Styrelsen utser ordförande och vid behov även en vice ordförande inom sig. Styrelsen kan kalla
utomstående personer att delta i styrelsens möten, men dessa saknar rösträtt.
Styrelseledamöterna har rätt till sedvanlig ersättning för arbete de utfört för stiftelsen.

§7
Verkställande direktör och funktionärer
Styrelsen kan utse en verkställande direktör och/ eller andra funktionärer inom eller utom sin krets
för att utföra tillfälliga eller bestående arbetsuppgifter.
§8
Stiftelsens revisor
Stiftelsen skall ha en revisor och vid behov en revisorssuppleant, vilka årligen utses av stiftelsens
årsmöte.
§9
Företrädande
Stiftelsen företräds av ordföranden tillsammans med en styrelsemedlem eller av två
styrelsemedlemmar tillsammans.
§10
Räkenskaper och förvaltning
Stiftelsens räkenskaper avslutas per kalenderår. Stiftelsens bokslut, bestående av resultaträkning,
balansräkning och verksamhetsberättelse skall av styrelsen uppgöras före den 1 april och därefter
omedelbart överlämnas till revisorn för granskning. Revisorn skall avge revisionsberättelse till
stiftelsens styrelse inom april månad.
§11
Årsredovisningar och anmälningar till Patent- och registerstyrelsen
Stiftelsen skall inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång lämna in till Patent- och
registerstyrelsen kopior av resultat- och balansräkningen och bilagorna, av specifikationerna till
balansräkningen samt av verksamhets- och revisionsberättelserna.
När styrelseledamot eller företrädare byts ut, skall stiftelsen genast göra anmälan om detta till
Patent- och registerstyrelsens stiftelseregister.
§12
Årsmöte
Stiftelsens styrelse skall årligen sammanträda till årsmöte före utgången av maj månad. På årsmötet
skall åtminstone följande ärenden behandlas:
1. Framläggande av bokslut och verksamhetsberättelse
2. Framläggande av revisionsberättelse
3. Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse
4. Beslut om budget-, finansierings- och verksamhetsplan

5. Beslut om arvodesgrunder för styrelsens ledamöter och revisor
6. Val av styrelseledamöter samt val av revisor och eventuell revisorssuppleant
§13
Styrelsens verksamhet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse sker genom brev eller e-post som skall
skickas till styrelsen senast en vecka före mötet. Styrelsen är beslutför då en majoritet av
ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med absolut röstmajoritet. Vid lika röstetal avgörs
personval genom lottning, men i andra frågor gäller den mening som biträds av mötesordföranden.
Vid styrelsens möten förs protokoll. Protokollet undertecknas av ordföranden och 2 ledamöter.
§14
Upplösning av stiftelsen och ändring av stadgarna
Beslut om ändring av stiftelsens stadgar och om att stiftelsen skall upplösa sig skall fattas av en
enhällig styrelse. Om enhällighet inte uppnås skall styrelsen om en månad sammanträda på nytt och
skall det förslag som vid detta andra möte understöds av minst 2/3 av alla styrelsens ledamöter
utgöra styrelsens beslut.
Om stiftelsen upplöser sig eller upplöses skall stiftelsens kvarvarande tillgångar tillfalla en eller flera
av styrelsen utsedda organisationer vars verksamhet ligger närmast stiftelsens syften.

