
Ekobankens stiftelse för 
idéutveckling

Vi är glada att presentera ett nytt verktyg för Ekobankens samhällsarbete 
– en stiftelse för idéutveckling! 

Bakgrund
På föreningsstämmorna 2020 - 2022 beslutade bankens medlemmar att sätta av 250 000 kr/år 
av resultatet till en stiftelse som skulle kunna stötta arbete med idéutveckling utifrån bankens 
verksamhet och ändamål. Bankens fullmäktige började arbeta med att skapa stadgar för den 
nya stiftelsen och en bit in i förra året blev stiftelsen registrerad hos Länsstyrelsen. 

Ändamål
Stiftelsen ansluter till Ekobankens ändamål och ska kunna ge stöd till sådant som utveckling 
av hållbar bankverksamhet, utbildning, social och ekologisk hållbarhet inom ett fritt kulturliv, 
ett jämlikt samhällsliv och en solidarisk ekonomi; till sådant som bidrar till en hållbar samhälls-
utveckling. Stöd ska kunna ges till både vetenskaplig och konstnärlig forskning och utveck-
ling, både till fysiska och juridiska personer. 

Styrelsen
Hälften av ledamöterna väljs på förslag av Ekobankens styrelse och övriga ledamöter väljs på 
förslag av bankens fullmäktige. Till den första styrelsen nominerade bankstyrelsen Kristoffer 
Lüthi och Maria Flock Åhlander och fullmäktige valde Lotta Hedström och Annika Laurén. 
Styrelsen har arbetat sedan november 2021 och bland annat antagit en placeringspolicy och 
diskuterat möjliga utdelningar. Stiftelsens första större engagemang blir stöd till Institute for 
Social Banking, ISB, som kommer att hålla en internationell sommarkurs i Sverige vecka 26 
inom hållbar bankverksamhet. Styrelsen vill arbeta nära bankfullmäktige och tar gärna emot 
förslag på projekt att ge stöd till därifrån. 

Vill du bidra till stiftelsens kapital?
Att styra kapital i riktning mot ett mer hållbart samhälle är en hjärtefråga för Ekobanken och 
att kunna ge stöd till utveckling och projekt i samma riktning genom Stiftelsen för idéutveck-
ling är en fin ny möjlighet. Ta kontakt med Maria Flock Åhlander eller Kristoffer Lüthi om du vill 
vara med och bidra till det, kanske med ett engångsbelopp eller en månatlig summa!  
För kontakt mejla info@ekobanken.se och skriv namnet på den person som ska få mejlet.

Har du förslag på lämpliga mottagare av stöd från stiftelsen?
1. Skicka ditt tips eller ansökan till info@ekobanken.se 
2. I ämnesraden skriver du Ekobankens stiftelse för idéutveckling. 
3. Skriv lämpliga mottagare av stöd från stiftelsen och skicka in.

Mer information
Utdelningar kommer även att redovisas i Ekobankens årsredovisning och stiftelsens årsredo-
visning kommer också att finnas på bankens hemsida. 



Ekobankens stiftelse för 
idéutveckling

STADGAR 
§ 1. Stiftelsens namn är Ekobankens stiftelse för idéutveckling och den har sitt säte i Söder-
tälje kommun.

§ 2. Stiftelsen har till ändamål att verka för en hållbar samhällsutveckling genom att under-
stödja såväl vetenskaplig som konstnärlig forskning och utveckling. Stöd kan ges till projekt 
eller verksamheter inspirerade av de tankar om samhällets förnyelse som har rötter i antropo-
sofisk tregrening. Stöd kan även ske till ändamål i, likasinnad bemärkelse såsom utbildning, 
sustainable banking och social eller ekologisk hållbarhet, inom ett fritt kulturliv, ett jämlikt 
samhällsliv och en solidarisk ekonomi. Dessa stöd kan både lämnas till fysiska och juridiska 
personer. Det är tillåtet att dela ut kapitalet i stiftelsen.

§ 3. Stiftelsen ska ha en placeringspolicy som är förenlig med den som gäller för Ekobanken 
Medlemsbank. Stiftelsen får äga andelar i banken.

§ 4. Stiftelsens styrelse ska bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Styrelsen konsti-
tuerar sig själv. Hälften av ledamöterna väljs på förslag av Ekobankens styrelse och övriga 
ledamöter väljs på förslag av bankens fullmäktige.

§ 5. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller annan ledamot. Styrelsen är be-
slutför om minst två tredjedelar av antalet ordinarie ledamöter är närvarande och kallelse har 
skickats senast sju kalenderdagar före mötet. Styrelsen ska eftersträva enighet i sina beslut. 
Om enighet inte kan uppnås får beslut fattas med enkel majoritet på nästkommande styrelse-
möte, tidigast inom en vecka.

§ 6. Styrelsen har ansvar för: 
- Att verksamheten bedrivs i enlighet med stadgarna. 
- Att planlägga och ansvara för stiftelsens ekonomi. 
- Att fullständiga räkenskaper förs. 
- Att avge årsredovisning över stiftelsens verksamhet. 
- Att besluta hur stiftelsens firma ska tecknas. 
- Att utse kvalificerad revisor för stiftelsen.
- Att upprätta och underhålla en arbetsordning för stiftelsens arbete.

§ 7. Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.

§ 8. Stiftelsens verksamhet ska bedrivas allmännyttigt och utan enskilt vinstsyfte. Denna 
paragraf får inte ändras.

§ 9. För ändring av dessa stadgar fordras likalydande beslut vid två på varandra följande sty-
relsesammanträden med minst en månads mellanrum. Stadgarna får dock inte ändras så att 
de motsäger stiftelsens ändamål enligt §2. Denna paragraf får inte ändras.

§ 10. Skulle stiftelsens verksamhet upphöra ska dess tillgångar tillfalla annan befryndad verk-
samhet efter styrelsens beslut.


