Verksamhetsberättelse för 2015

Eva Ahlströms stiftelse sr (FON 2361056-5)
OM STIFTELSEN
Stiftelsens namn syftar på kommerserådinnan Eva Ahlström (1848–1920) som tillsammans med sin
make, kommerserådet Antti Ahlström (1827–1896) gav betydande donationer till bland annat
utbildning, hälsovård och kulturella ändamål.
Idén till stiftelsen växte fram i augusti 2008 bland några kvinnor inom släkten Ahlström. I maj 2010
gav patent- och registerstyrelsen de 25 initiativtagarna tillstånd att grunda en stiftelse med syftet 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 och barn som befinner sig i ett utsatt läge på grund
av fattigdom, förtryck, krig, politiska oroligheter, naturkatastrofer eller andra svåra
omständigheter. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att styrelsen årligen utser en eller flera
bidragsmottagare som motsvarar beskrivningen ovan.
Stiftelsen infördes i stiftelseregistret 27.10.2010. Stiftelsens webbadress är
www.evaahlstromsstiftelse.fi

VERKSAMHET 2015
Styrelse och revisorer
Styrelsen har bestått av följande personer: Johanna Ahlström, Rea Ahlström, Camilla AhlströmTaavitsainen (vice ordförande), Maria Bondestam (ordförande), Joanna Danielsson
(ekonomiansvarig), Monica Koivulehto och Helena Nahi.
Revisor: Sixten Nyman, CGR (suppleant Henrik Holmbom, CGR). Revisorssamfund är KPMG Videri.
Styrelsemöten
Styrelsen sammanträdde 10 gånger för ordinarie möten: 16.1, 11.2,23.3,19.5, 2.6, 25.8, 6.10, 11.11,
8.12.
Ett strategimöte hölls 14.4.
Ett möte per capsulam hölls 15.9
Bokslutsmötet hölls 19.5.
Årsmötet hölls 2.6
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STIFTELSENS EKONOMI

Placeringsstrategi
Stiftelsen har en strukturerad, långsiktig placeringsstrategi som går ut på att placera medlen på ett
säkert sätt som också ger avkastning, och att bara placera i produkter som styrelsen förstår och
betraktar som etiska. Stiftelsens styrelse följer upp strategin i samarbete med professionella
rådgivare två gånger om året eller oftare vid behov. Rådgivarna arbetar pro bono för stiftelsen.
Dessutom träffar styrelsens ekonomiansvariga regelbundet stiftelsens kontaktpersoner på Aktia, på
Helsinki Capital Partners samt på Seligson & Co Fondbolag.

Donationer till stiftelsen ökade kapitalet under 2015
Under 2015 har stiftelsen över ett längre tidsintervall placerat merparten av den stora donation på 1
miljon euro som stiftelsen fick av Ahlström Capital i mars 2015. Dessutom har stiftelsen fått
donationer av privatpersoner. Det sammanlagda värdet av alla donationer var 1 233 761,93 euro
(76 700,00). Vid årets slut uppgick stiftelsens eget kapital till 1 806 521,41 euro (684 072,19).
Stiftelsens förmögenhet har med andra ord vuxit betydligt sedan starten 2010. Grundkapitalet var då
25 000 euro.

Utdelning av stiftelsens medel
Extra utdelning på grund av ebola, jordbävning och flyktingkris
I januari gav stiftelsen 2000 euro till UNICEFs Ebola-program
I mars betalade stiftelsen ut andra raten till UNICEF:s WASH-projekt i Rajasthan i Indien, 60,000
euro. Projektet finansieras av Ahlstrom Abp genom en riktad donation som går via Eva Ahlströms
stiftelse.
I april donerade stiftelsen 5000 euro till UNICEF för krishjälp i Nepal efter den svåra jordbävningen
som inträffade 25.4.2015.
I början av oktober donerade stiftelsen 100 000 euro till UNICEF:s katastroffond och utmanade
samtidigt andra stiftelser att följa vårt exempel. Utmaningen antogs av Otto Malms Donationsfond,
och av Stiftelsen tre smeder, som donerade 100 000 euro var.
Utdelning i Finland
I december beslutade styrelsen om den årliga utdelningen i Finland. Stiftelsen beslutade dela ut
14,000 € till följande ändamål: Porin Ensi-ja turvakoti ry:n asuin-ja palvelutalo Porin Esikko, 5000 €,
Pääkaupungin turvakoti r.y:n asumisyksikkö Kilpola 8000 €, Norrmarks kyrka/församling: 1000 €.
Betalning sker i början av verksamhetsåret 2016.
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Hjälp till ensamkommande flyktingbarn
Dessutom fattades beslut om samarbete med flyktingförläggningen i Köklax, Esbo. Verksamheten
drivs av Rädda barnen, och på boendet finns 40 ensamkommande flyktingbarn i åldern 13–17 år från
Syrien, Irak och Afghanistan. Stiftelsens frivilliga aktiva ungdomar (”Eva ungdom”) kommer att spela
fotboll med pojkarna på flyktingförläggningen två gånger i månaden från och med februari 2016.
Stiftelsen anvisar 5,130 euro för köp av fotbollsskor och annan utrustning samt för hyran av hallen
där man spelar. Medlen kommer från spontana donationer till stiftelsen i samband med att
flyktingkrisen eskalerade under hösten 2015.
Utöver detta kanaliserades 2000 € till Flyktinghjälpen Katarina i Sverige genom en riktad donation.

Projekt
UNICEF-projektet i Rajasthan fortsätter
I maj 2014 ingick stiftelsen ett avtal med UNICEF om finansieringen av ett nytt WASH-projekt som är
värt 420 000 euro, av vilket stiftelsens andel är ungefär hälften. Medlen till stiftelsens andel av
projektet donerades av Ahlstrom Abp. Projektet i Rajasthan (Uidarpur & Dungarpur) i Indien är nu
inne på sitt andra år och fortsätter till juni 2017. Projektet är upplagt efter samma principer som
stiftelsens tidigare projekt i Madhya Pradesh i Indien, som avslutades sommaren 2014. Några
styrelsemedlemmar (Rea Ahlström, Maria Bondestam och Monica Koivulehto) besökte på egen
bekostnad projektet i Rajasthan 28.10–2.11 2015.
Projektet i Rajasthan har utökats så att det nu omfattar 93,000 barn (från början 40,000) i 750 skolor
(från början 300). Dessa skolor är s.k. pilotskolor inom WASH-projektet. Det finns starka indikationer
på att man kommer att kunna implementera projektet i hela delstaten inom något år. Stiftelsens
representanter besökte ett flertal skolor och hem och imponerades av hur snabbt man även på
landsbygden tagit åt sig WASH-projektets budskap.
Fortfarande uträttar 60 % av Indiens befolkning sina behov utomhus under oreglerade former och
detta leder till orent vatten samt spridning av smitta. Indiens Premiärminister Narenda Modi har
deklarerat ”Build Toilets before temples” och lanserat kampanjen ”A Clean India– Clean Schools”
som sammanfaller med WASH-projektets budskap. Man ser i det indiska samhället en djupare
förståelse för hur hygien, sanitet och hälsa hör ihop. Ett friskare barn kan ta till sig undervisning och
kunskap lättare och på sikt påverkar det landets ekonomi. Under vårt besök stärktes vår tilltro till vår
samarbetspartner UNICEF samt tron på att en förändring är möjlig. ”Sambara- Change is possible”

Eva Ahlströms Stiftelse │Säätiö │Foundation
www.evaahlstromstiftelse.fi

info@evaahlstromsstiftelse.fi

Munksjö ny samarbetspartner
Eva Ahlströms stiftelse har ingått ett avtal med Munksjö Abp och Hand in Hand Sweden. Genom en
donation på ca 25,000 euro av Munksjö Abp till Eva Ahlströms stiftelse kommer vi tillsammans med
bolaget att finansiera ett byprojekt i Indien som drivs genom Hand in Hand och kallas ”Munksjö-Eva
Ahlström Village”. Projektet är tvåårigt och syftet är att motarbeta fattigdom genom att skapa
arbete för kvinnor, avskaffa barnarbete, satsa på hälsovård, höja IT-kunskapen och öka
miljömedvetenheten i den utvalda byn. Hand in Hands sätt att arbeta baserar sig på idéer från
näringslivet som utvecklats till en effektiv, skalbar och framgångsrik modell för att skapa nya jobb
bland de allra fattigaste.

Övriga verksamhetsformer
Stiftelsen arbetar helt ideellt och även de personer som står till tjänst med olika typer av
ekonomisk och annan sakkunskap har bistått oss pro bono. Vår aktivitet och vår drivkraft att
förändra samhället genom aktiv samverkan med andra organisationer gör att vi ser oss som
sociala entreprenörer inom de ramar som stiftelseformen ger utrymme för. Därför träffar
styrelsen regelbundet representanter för olika organisationer, med avsikten att bilda nätverk.
16-17 januari ordnade stiftelsen de redan traditionella Eva-dagarna på Norrmark, med Arja Saarinen
som huvudföreläsare. Arja Saarinen är verksamhetsledare för Porin Esikko, som ingår i
paraplyorganisationen Suomen ensi-ja turvakotien liitto. Eva-dagarna är ett årligen återkommande
evenemang där Eva Ahlströms stiftelse är arrangör, men varje deltagare inklusive stiftelsens styrelse
betalar alla kostnader själv.
29.4 var styrelsen för Eva Ahlströms stiftelse bjuden till August Ludwig Hartwalls stiftelse för att höra
en föreläsning av SOS-barnbyars medelanskaffningschef Kei Heikkilä och utvecklingsdirektör Kati
Palsala. Vi fick höra om hur organisationen hoppas kunna påverka barnskyddet i sådan riktning att
tidiga ingripanden blir möjliga. SOS barnbyar utvecklar en ny verksamhetsmodell där idén är att
främja välmående bland barn, unga och familjer med det uttryckliga målet att hjälpa i tid, innan
problemen hopar sig. I dag finns det 100,000 barn i åldern 0-18 år som är omhändertagna eller på
annat sätt befinner sig inom ramen för olika barnskyddstjänster, vilket betyder att vart tionde barn
inom detta ålderssegment berörs. Det innebär en kostnad på 1 miljard euro på årsnivå. En familj kan
ha tillgång till allt mellan sex och nio olika sociala tjänster – men ingen av dessa yrkesmänniskor har
en helhetsbild av läget, bl.a. på grund av olika sekretessbestämmelser. Nya verksamhetsmodeller har
testats i Imatra, med gott resultat både för de berörda familjerna och rent besparingsmässigt (det
blir mycket billigare med riktade tidiga insatser). För närvarande pågår ett motsvarande försök i
Varkaus.
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12.5 Deltog några styrelsemedlemmar i evenemanget FIBS, Finnish Business and Society.
30.6 Träffade Maria Bondestam Munksjö Abp:s VD och HR-chef i Stockholm för diskussioner om att
stöda Percy Barneviks välgörenhetsorganisation Hand in Hand.
19.8 Utbildningsdag för styrelsen enligt DISC-modellen.
20.10 träff med representanter för August Ludwig Hartwalls stiftelse och familjen Paulig för
diskussioner om ett eventuellt gemensamt UNICEF-projekt.
28.10–2.11 besökte tre av styrelsemedlemmarna på egen bekostnad WASH-projektet i Uidarpur och
Dungarpur i delstaten Rajasthan, Indien (se projektbeskrivning ovan).
4.11 Deltog styrelsen i ett rapportmöte om Indienresan och WASH-projektet på UNICEF:s kontor i
Helsingfors. Samtidigt spelade Yle 5 in en sekvens av filmen Välgörarna, om välgörenhet och socialt
ansvar i Finland, med Eva Ahlströms stiftelse som ett exempel. Dokumentären har TV-premiär i maj
2016. Övriga medverkande är president Martti Ahtisaari och ishockeylegendenTeemu Selänne.
9.11 Ordförande Maria Bondestam deltog i evenemanget ”Start-up to Scale up: Global Innovations
for Children and Youth Summit” 9-10.11, inbjuden av UM och UNICEF. Evenemanget är ett forum för
sociala innovationer. Ordföranden träffade här UNICEF Libanons representant Luciano Calestini samt
UNICEF Vietnamns representant Marianne Oehlers för att diskutera ett eventuellt projekt inom
Schools for Asia.
19.11 Delar av styrelsen deltog i ett av Aktia ordnat stiftelseseminarium om den nya stiftelselagen.
8.12 Deltog Johanna Ahlström i ett seminarium i Stockholm som hade ordnats av Hand in Hand.

Övrigt
Ny stiftelselag
Ny stiftelselagstiftning gäller sedan 1. 12. 2015. Stiftelsen har vidtagit åtgärder för att uppdatera sina
stadgar i enlighet därmed.
Konstaterande om ekonomiska samband med stiftelsens närståendekrets
Ingen i stiftelsens närståendekrets har ett sådant samband till stiftelsen som avses i stiftelselagen 5
kap. 2§, eller åtnjuter någon form av delvis eller helt vederlagsfria förmåner.
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Framtidsplaner
Viktiga händelser efter bokslutsdatum
Projektet ”Inkluderande utbildning för handikappade barn i Vietnam”
Efter en längre förhandlingsrunda fattade stiftelsen beslut om att tillsammans med August Ludvig
Hartwalls stiftelse och familjen Paulig stöda ett treårigt UNICEF-projekt i Vietnam. Formellt
undertecknades avtalet den 16 februari 2016. De tre ovannämnda parterna har bildat en oberoende
sammanslutning kallad HAPPY (”Hartwall, Ahlström, Paulig – perheet yhdessä”) vars gemensamma
anslag för projektet Inclusive Education for Disabled Children in Vietnam är 105,000€ per år.
Stiftelsens andel blir med andra ord 35,000€/år. Inom ramen för detta projekt stöder UNICEF tidig
diagnosticering av handikappade barn. Projektets mål är att allt flera handikappade barn skall
omfattas av den inkluderande undervisningen. Arbetet görs både på kommunal och nationell nivå
och går ut på att utbilda lärare, förändra attityder och öka de handikappades eget deltagande. I
slutändan är målet ordnad skolgång för Vietnams alla 1,3 miljoner handikappade barn. Här
innefattas även de barn som lider av sviterna av växtgiftet Agent Orange som USA använde under
Vietnamkriget i krigföringen mot FNL-gerillan. Praxis i Vietnam är för närvarande att handikappade
barn, speciellt på landsbygden, inte går i skola.
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