
 

 

STIFTELSEFÖRORDNANDE  

 

Den ideella föreningen Pratham Sweden bildar härmed Insamlingsstiftelsen Pratham Sweden. 
Stiftelsen ska ha det välgörande ändamål och de stadgar som framgår av Bilaga 1 till detta 
förordnande.  

Kapital ska därefter tillföras stiftelsen genom insamlingsverksamhet i Sverige. 

Stiftelsens första styrelse ska bestå av följande ledamöter: 

- Ingrid Eelde Koivisto 
- Magdalena Krysiak 
- Dan Frohm 
- Arati Davis  

 

Stockholm 10 februari 2023  

 

   

Ingrid Eelde Koivisto 
Generalsekreterare Pratham Sweden 

 Magdalena Krysiak 
Vice styrelseordförande Pratham Sweden 

 

 

Vi åtar oss och accepterar härmed att ingå i stiftelsens första styrelse: 

 

   

Ingrid Eelde Koivisto  Magdalena Krysiak 

   

Dan Frohm  Arati Davis 

 



 

 
 

STADGAR FÖR INSAMLINGSSTIFTELSEN PRATHAM SWEDEN 
beslutade i Stockholm den 15 februari 2023 

1 Namn 

Stiftelsens namn ska vara Insamlingsstiftelsen Pratham Sweden. 

2 Säte 

Stiftelsen ska ha sitt säte i Stockholm, Sverige. 

3 Ändamål 

3.1 Stiftelsens ändamål ska vara att främja det övergripande målet att förbättra tillgången 
till kvalitativ utbildning för barn och unga vuxna i låg- och medelinkomstområden 
internationellt. 

3.2 Stiftelsens ändamål ska främjas genom direkta utbildningsinsatser, opinionsbildning, 
utbildning av lärare och utveckling av metoder för lärande samt liknande åtgärder. 

3.3 Stiftelsen ska vara fristående från politiska och religiösa organisationer såväl i Sverige 
som i andra länder.  

4 Tillvägagångssätt  

4.1 Stiftelsens ändamål ska vidare främjas genom samverkan med innovativa organisationer 
inom barns och unga vuxnas lärande. Samverkan ska ske genom att stiftelsen ska driva 
projekt i egen eller annans regi med metoder och pedagogik som utvärderats eller 
utvärderas med målet att förbättra utbildningsprogrammens kvalitet och effekt.   

4.2 Insamlade medel ska nyttjas till uppfyllande av stiftelsens ändamål. Insamlade medel 
ska, efter nödvändiga avdrag för insamlings-, opinionsbildnings- och 
administrationskostnader samt eventuella kostnader för främjande i egen regi, överföras 
till lokal samarbetspart i de länder där stiftelsens verksamhet bedrivs. 

5 Stiftelsens styrelse 

5.1 Stiftelsen förvaltas av en styrelse som ska bestå av minst tre (3) och högst tio (10) 
ordinarie styrelseledamöter. Stiftelsen ska ha minst en (1) och högst tre (3) suppleanter. 

5.2 Styrelsens första sammansättning ska vara i enlighet med upprättat stiftelseförordnande.  
Ingrid Eelde Koivisto och Magdalena Krysiak ska ha varsin fast plats i styrelsen under 
den tid de själva önskar. Ingrid Eelde Koivisto respektive Magdalena Krysiaks 
styrelsemedlemskap kan endast upphöra genom (i) avgång av egen vilja; (ii) frånfälle; 
eller (iii) agerande som uppenbart strider mot stiftelsens ändamål, vilket i sådant fall 
kräver enhälligt beslut av samtliga övriga styrelsemedlemmar. 
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5.3 Mandattiden för stiftelsens första styrelse i enlighet med stiftelseförordnandet, förutom 
Ingrid Eelde Koivisto och Magdalena Krysiak, är till och med utgången av kalenderåret 
2024. Kommande ledamöter väljs för en tid av två kalenderår. När en ledamot avgår 
efter fullgjord mandatperiod är denne omgående åter valbar till styrelsen. 

5.4 Styrelseuppdrag för annan ledamot än Ingrid Eelde Koivisto och Magdalena Krysiak 
upphör vid mandattidens utgång. Styrelseuppdrag upphör i förtid om ledamoten väljer 
att lämna sitt uppdrag eller om styrelsen beslutar att vederbörandes uppdrag ska 
upphöra i förtid. Vid upphörande i förtid träder en suppleant i avgående ledamots ställe 
under resterande mandatperiod. 

5.5 Styrelsen utser själv kommande ledamöter och suppleanter. Styrelsen utser inom sig en 
ordförande för den tid som styrelsen beslutar. 

5.6 Stiftelsens fem (5) största bidrags- och/eller gåvogivare under de tre (3) senaste 
kalenderåren som förevarit val av styrelseledamöter ska på skriftlig uppmaning av 
styrelsen ha rätt att nominera varsin ledamot för val till styrelsen. Om flera bidrags- 
och/eller gåvogivare har givit bidrag och/eller gåvor av lika värde under de tre (3) 
senaste kalenderåren som förevarit val av styrelseledamöter så kan fler än fem (5) 
bidrags- och/eller gåvogivare ha rätt att nominera en ledamot för val till styrelsen. 
Därtill så har styrelsens ledamöter rätt att nominera ledamöter för val till styrelsen. 

5.7 Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

5.8 Var och en av styrelseledamöterna har en röst. Som styrelsens uppfattning gäller den 
mening varom flest styrelseledamöter förenat sig (enkel majoritet). Vid lika röstetal 
gäller den uppfattning som ordföranden biträder. 

5.9 Styrelsemöte ska hållas på begäran av ledamot, dock ska styrelsen som minimum hålla 
två (2) styrelsemöten per år. Ordföranden svarar för att kallelse tillställs samtliga 
styrelseledamöter. 

5.10 Styrelsen svarar för stiftelsens organisation och förvaltning av stiftelsens 
angelägenheter. Styrelsen ska tillse att bokföring och medelsförvaltning innefattar 
tillfredsställande kontroll. Styrelsen får tillsätta kommittéer för särskilda uppgifter. 

6 Löpande verksamhet 

Styrelsen kan utse en av styrelseledamöterna eller annan för uppdraget lämplig person 
att leda den löpande förvaltningen av stiftelsens angelägenheter. Denna person kan vara 
anställd av stiftelsen eller uppdragstagare enligt särskilt avtal. 

7 Firmateckning 

Stiftelsens firma tecknas av (i) styrelsen gemensamt eller (ii) styrelsens ordförande och 
ytterligare en styrelseledamot i förening. Styrelsen kan härutöver utse någon att teckna 
firman generellt eller för enskilda tillfällen. 
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8 Räkenskaper och revision 

8.1 Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår. 

8.2 Räkenskaper och bokföring ska föras i enlighet med var tid gällande lagar, förordningar 
och föreskrifter för insamlingsstiftelser. 

8.3 Stiftelsens revisor, vilken ska väljas av styrelsen och ska vara auktoriserad revisor eller 
auktoriserat revisionsbolag, ska revidera bokslutet i enlighet med god revisionssed och i 
enlighet med gällande svensk lagstiftning. Revisorn ska årligen avge berättelse över sin 
granskning. Revisorn ska ha den mandattid som styrelsen beslutar. 

9 Stadgeändringar 

9.1 Förutom vad som anges nedan kan styrelsen, med två tredjedelars (2/3) majoritet på 
styrelsemöte där samtliga ledamöter är närvarande, fatta beslut om ändring, upphävande 
eller åsidosättande av dessa stadgar utan tillstånd av myndighet.   

9.2 Punkt 3 i dessa stadgar får inte ändras utan tillstånd av Kammarkollegiet eller annan 
myndighet som kan besluta i frågor om medgivande av tillstånd till ändring av 
stadgarna. 

10 Stiftelsens upplösning 

Om det vid stiftelsens upplösning finns några innestående medel ska dessa efter 
bestridande av nödvändiga kostnader för stiftelsens avveckling delas ut i enlighet med 
det för stiftelsen gällande ändamålet. 
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