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Årsredovisning 2011
Eva Ahlströms stiftelse (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 2011
Styrelse och revisorer
Styrelsen består av Camilla Ahlström‐Taavitsainen (ordförande), Maria Bondestam (vice ordförande),
Joanna Danielsson, Monica Koivulehto, Katarina Mannheimer Ahlström, Helena Nahi och Carina
Rajala (sekreterare och ekonom).
Revisorer är Sixten Nyman, CGR (suppleant Henrik Holmbom, CGR) samt Marcus Ahlström (suppleant
Hans Ahlström)
Styrelsemöten
Stiftelsen har haft 8 ordinarie möten under 2011: 21.1, 8.3, 12.4, 30.5, 22.8, 3.10, 7.11 samt 16.12.
Dessutom har styrelsen sammankommit några gånger för informella möten. Bokslutsmötet hölls 8.3
och årsmötet hölls 12.4 i Stockholm.
Projekt
Projekt i utlandet
Stiftelsen har fått en stor donation av Ahlstrom Abp för ett treårigt UNICEF‐projekt i Indien.
Sammanlagt kostar detta WASH‐projekt (vatten, sanitet och hygien) 200. 000 €, av vilka 120. 000 €
redan har överförts till projektet. Den återstående summan på 80. 000€ kommer enligt en

2
förhandsöverenskommelse mellan Ahlstrom, UNICEF och stiftelsen att doneras till projektet under
2012. Projektet genomförs i delstaten Madhya Pradesh i Indien och kommer avsevärt att förbättra
levnadsstandarden för omkring 40. 000 barn och deras familjer i ett område där barndödligheten är
stor på grund av olika vattenburna sjukdomar som t.ex. diarré.
Inhemska projekt
Stiftelsen beslutade understöda Porin Ensi‐ja Turvakoti‐yhdistys ry:s stödboende i Björneborg med
6000 €. Beslutet föregicks av ett studiebesök på ort och ställe. Dessutom har stiftelsen donerat 3000
€ till Norrmarks församling för socialt arbete på orten.
Övrig verksamhet
Stiftelsen inledde sitt första hela verksamhetsår genom att ordna ett miniseminarium om barnens
rättigheter. Veckoslutsseminariet ägde rum i Norrmark och samlade omkring 30 deltagare. Maria
Bondestam från UNICEF föreläste kring FN:s stadga om barnens rättigheter och deltagarna fick också
se en film från Nepal om hur skola och utbildning hjälper flickor till ett bättre liv, något som på sikt
gagnar hela lokalsamhället. Föredraget och filmen väckte en livlig diskussion om bl.a.
människohandel, en av världens snabbast växande transnationella illegala affärsverksamheter, som
omsätter omkring 32 miljoner dollar om året (källa: ILO, Global Report on Forced Labor 2009).
Dessutom fick deltagarna en dos information om Eva Ahlström som direktör för Ahlström (Tiina
Rajala)och som social entreprenör i Norrmark (Heini Walli).
I september ordnade stiftelsen en kväll i Helsingfors med Elisabeth Rehn som föreläsare. Rehn
berättade om sitt arbete som FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter. Omkring trettio
personer deltog i tillställningen.
I november, på farsdagen, hade kretsar som står stiftelsen nära ordnat en konsert i Sandels musikhus
i Helsingfors. Den slutsålda konserten bjöd på allt från klassisk musik till rap. Artister och arrangörer
hade gjort ett stort frivilligarbete till förmån för stiftelsen. Som avslutning fick stiftelsen motta en
check på 16.000 euro.
Styrelsen lät också trycka en trespråkig broschyr om stiftelsens verksamhet. Broschyren hade genast
god åtgång och en ny upplaga trycktes i början av december.

Donationer och Placeringar
Stiftelsens grundkapital är 25 000 euro. Stiftelsen har erhållit donationer från privat håll till ett värde
av 135 260€ under år 2011. Därtill har stiftelsen erhållit sammanlagt 145 000 € i donationer från
bolagen (Ahlström A Oy, Ahlström Capital Oy, Ahlstrom Oyj) år 2011. Av denna summa “slussades”
120 000€ direkt till stiftelsens samarbetsparter UNICEF för det gemensamma WASH projektet.
Stiftelsen har även erhållit en aktiedonation på 280 st. Ahlström Abp‐ aktier. Stiftelsen kapital är
placerat i aktier och räntebärande instrument. Stiftelsens medel förvaltas av Aktia privatbanken och
av Helsinki Capital Partners. Vid årets slut uppgick stiftelsens förmögenhet till 386 695 euro.
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Framtidsplaner
Efter bokslutsdatum har inga väsentliga förändringar skett i stiftelsens verksamhet. Under 2012
kommer styrelsen fortsätta arbetet med UNICEF‐projektet i Indien och bl.a. avlägga ett besök (på
styrelsemedlemmarnas egen bekostnad) på ort och ställe. Frank Media har visat intresse för att
dokumentera projektet, och stiftelsens planerar att söka finansiering för dokumentationen av Antti
Ahlström Perilliset.

Helsingfors 19.1.2012
Styrelsen

