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Ordföranden har ordet

Ett rekordår för beviljade anslag

Sparbanksstiftelsen Skåne är tillsammans med ytterligare tio sparbanksstiftelser den största enskilda ägaren i FöreningsSparbanken AB.

Skogsbruk i ädellövskog är ett forskningsprojekt där
vi tillsammans med stiftelserna Alfa, Kronan, Färs
och Frosta samt Skaraborg satsat inom ett angeläget
område. Listan på satsningar är lång som Ni kan se
på annat ställe i årsrapporten.

Sparbanksstiftelsen Skånes främsta uppgift är att som
ägare i banken verka för att bevara sparbankens grundläggande idéer och för att banken skall kunna fortsätta
att vara en effektiv aktör på marknaden.

På idrottens område vill jag framhålla de integrationsprojekt som de båda elitfotbollsklubbarna i Malmö
och Landskrona har satsat på. Upplägget för de båda
projekten är olika, men målet är detsamma. Nämligen
att få många av de barn och ungdomar som under
senare år kommit till Sverige att känna samhörighet
med det nya landet och människorna som bor och
verkar här. En synnerligen angelägen fråga
som rör oss alla. Lycka till!

2002 betecknas av många som jobbar i finanssektorn som
ett förlorat år och det är onekligen så att de allra flesta
fått se sina aktie- och fondinnehav rasa i värde. Så också
för Sparbanksstiftelsen Skåne, men det är också på sin
plats att konstatera att FöreningsSparbanken har
bibehållit en god lönsamhet och därför inte
behövt skära i utdelningen till sina
aktieägare.

Vår stipendieverksamhet med kulturoch idrottsledarstipendierna och de
nu instiftade högskolestipendierna
är en självklar del av Sparbanksstiftelsen Skånes anslagsverksamhet och skall så förbli. Att få möta
och lära känna alla dessa ambitiösa
människor som träffas vid de olika
utdelningstillfällena ger oss alla en
kick. För att vara en bra ägare i hela
svenska folkets bank är det nödvändigt att
känna bra kontakt med såväl banken som dess
kunder. Vi i Sparbanksstiftelsen Skåne upplever att de
senaste årens samarbete med de lokala bankerna ger
oss värdefull information och underlättar vårt arbete.
Samma goda relation upplever vi oss ha med våra
huvudmän som numera, på ett helt annat sätt än
tidigare, deltagit aktivt i arbetet för stiftelsen. Tack
för det!

Detta tillsammans med att vi nu är
framme vid en tidpunkt då det är
dags att upplösa periodiseringsfonden från 1998 har gjort att Sparbanksstiftelsen Skåne under det
gångna året kunnat bevilja anslag på
totalt cirka 33,5 miljoner kronor,
vilket är rekord.
Det största av alla beviljade anslag, 13,5 miljoner kronor,
är till ett helt unikt projekt för barnopera vid Malmö
Opera och Musikteater och som sträcker sig över perioden 2002–2005. Projektet hoppas vi skall aktivera och
intressera barn i hela Skåne för musik i allmänhet och
opera i synnerhet samtidigt som det stärker den ambitiöst satsande Malmö Opera och Musikteater.
Kulturlivet i Skåne blomstrar verkligen. Det kan man
se i den rika floran av ansökningar som kommer till
Sparbanksstiftelsen Skåne. De allra flesta som söker
håller mycket hög klass på sin verksamhet och det är
svårt att framhålla någon före den andre. Det tror jag
att läsaren håller med om när man ögnar igenom sammanställningen av anslag till kultursektorn längre fram
i årsrapporten. Forskning samt utveckling av näringsliv
och samhälle är prioriterade områden för Sparbanksstiftelsen Skånes anslagsgivning. Vi gläder oss åt det
stöd vi kunnat ge till LUAB i Lund som gäller deras
ambition att kommersialisera forskningsidéer. Ett
intressant projekt med, som vi hoppas, en stor potential.

Ett stort tack också till Britta Ståhle, som har varit
med i Sparbanksstiftelsen Skånes styrelse ända från
början. Britta har haft ett äkta engagemang och aktivt
bidragit till att Sparbanksstiftelsen Skåne under åren
delat ut nära 125 miljoner kronor till olika projekt.
Sist med inte minst, tack till medarbetarna på vårt
kansli som slitit hårt för att 2002 skulle bli så bra för
stiftelsen som det blev och som redovisas i denna
årsrapport.
Allan Karlsson
ordförande

3

Aktuella projekt

Mer kunskap behövs för att rädda ädellövskogen

Att barrskogen står tät i stora delar av vårt land är ett
välkänt faktum. Men det har inte alltid varit så.
Under förhistorisk tid fanns det ädellövskog långt
upp i Norrland. De senaste tusen åren har dock
huvudsakligen människan genom uppodling av
landskapet och boskapsskötsel förändrat skogarnas
trädslagssammansättning och ädellövträden har trängts
tillbaka till förmån för gran och tall. De senaste
hundra åren har industrialiseringen ytterligare förvärrat
situationen för beståndet av ädellövskogar.

Förädlingsindustrin har också glädje av ett ökat ädellövskogsbestånd. Trots att förädlingsgraden av lövvirke
är låg, sysselsätter industrier med denna inriktning
mellan 10 000 och 12 000 personer i Sverige. Det
råder också brist på till exempel grovt timmer av ädla
lövträd, som efterfrågas av parkettindustrin, samt på
bokvirke. I stället får man importera dessa virkessorter.
Idag har mångbruk av skogen åter blivit aktuellt, vilket
passar bra ihop med ädellövskog. Priset på virke från
bok och ek har också stigit i förhållande till barrvirke
de senaste 25 åren. Till detta kommer att många forskare hävdar att vi är på väg mot ett varmare klimat,
vilket gynnar all skog, men framför allt ädellövskogen
som då kan breda ut sig norrut igen.

Det finns dock många goda anledningar att bevara den
lilla areal av ädellövskog som finns kvar och helst också
utöka den. Ädellövskog är den skogstyp som hyser flest
hotade växt-, djur- och svamparter i Sverige. Nära 550
olika insektsarter är till exempel knutna
till ek och en gammal ek
kan hysa närmare 70
olika lavarter.

Kunskaperna om hur man praktiskt åstadkommer allt
detta är dock bristfälliga idag. Dessutom är kostnader
för nyanläggning av ädellövskog höga. På Institutionen
för Sydsvensk skogsvetenskap på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har man utarbetat ett förslag till ett
forskningsprogram för att öka kunskapen om ädellövskogarnas brukande och bevarande. Projektet, som
mötts av stort intresse från olika skogsägarorganisationer, myndigheter och industrin, är indelat i delprojekt
om vardera fyra år. Hela programmet beräknas pågå
under sex år, under tiden 2003 till 2008.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer forskningsprogrammet tillsammans med Sparbanksstiftelserna Alfa,
Kronan, Färs & Frosta och Skaraborg med 3 miljoner kronor. För Sparbanksstiftelsen Skåne uppgår
satsningen till 690 000 kronor.
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Aktuella projekt

Fotbollen – ett internationellt språk som förenar

Idrotten i allmänhet och lagidrotten i synnerhet som
medel för integration tror man på i de båda elitklubbarna Malmö FF och Landskrona BoIS.
Båda klubbarna verkar i städer med en stor andel
invandrare och har redan i sin ordinarie
verksamhet många spelare med
invandrarbakgrund.

fritis i anslutning till Dammhagsskolan där cirka 90
procent av eleverna har invandrarbakgrund. Fotbollsfritiset riktar sig till de yngre barnen och deras föräldrar. Förhoppningen är att kunna engagera 150 pojkar
och flickor i verksamheten och dessutom
få deras föräldrar aktiva i projektet.
– Genom fotbollen, som är ett
internationellt språk, tror vi
att vi kan uppnå integration
mellan de olika befolkningsgrupperna, säger
Kenneth Håkansson,
ordförande i Landskrona BoIS.

I Malmö FF kommer ungefär hälften av de yngre
spelarna, 5–18 år, från den
här gruppen och många
bor också i stadsdelen
Rosengård. Därför har
klubben valt att aktivt
engagera sig i ungdomsverksamheten i området. I Örtagårdsprojektet har Malmö FF två
ungdomsledare som bedriver idrottsliga aktiviteter för
elva klasser, cirka 350 barn,
vid två tillfällen i veckan. Man
håller också på att starta en fotbollsskola i Rosengård för att hjälpa de
lokala klubbarna med ledare. Förhoppningen
är dessutom att få igång särskilda fotbollsklasser på
Rosengårdsskolan, för att fånga upp elever med störst
problem och hjälpa dem att klara grundskolan.

Fotbollsfritiset är öppet
vardagar mellan 14.00
och 17.00 och är gratis.
Förutom att barnen ska få
ägna sig åt fotbollsspel och
lek ska de lära sig fair play
och kamratskap, grundtankar
inom fotbollsrörelsen. De ska också
få lära sig lite om vikten av en bra kost
samt tillsammans med sina föräldrar få utbildning i svensk föreningskunskap.
Landskrona BoIS fotbollsfritis kommer att bedrivas på
den nyanlagda anläggningen ”Kulan”. För Malmö FF:s
utökade verksamhet i Rosengård ska en befintlig hall
inredas så att fotboll kan tränas och spelas även under
vinterhalvåret.

Allt detta arbete görs inte för att hitta en ny Zlatan,
utan för att integrera, fostra, ge social gemenskap samt
psykiskt och fysiskt välbefinnande, vilket i förlängningen ska leda till ett bättre samhälle för alla.

Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer Malmö FF och
Landskrona BoIS med 1 miljon kronor vardera till
integrationsprojekten.

– Vårt engagemang i Rosengård är en gigantisk signal
till politiker och makthavare som lägger ner idrotten
i skolorna och inte klarar ut integrationsfrågorna, säger
Jan-Olov Kindvall, projektansvarig hos Malmö FF.
Landskrona BoIS har valt att engagera sig i ett fotbolls-
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Aktuella projekt

Sofieros skulpturer bevaras
i parken på Sofiero
När Bill Nederman i mitten av 80-talet inrättade en
skulpturverkstad på Sofiero och bjöd in konstnärer
från hela världen att arbeta där för att sedan placera
sina alster i parken var det många som var kritiskt
inställda till detta tilltag.

hela tiden varit Bill
Nedermans egendom,
men våren 2002 uttryckte han en önskan att sälja
nio av dem. Första budet gick, som överenskommet,
till Helsingborgs stad.
– Jag kände då att det skulle vara förödande att bli
av med konsten, som blivit en del av Sofiero, berättar
Ole Andersson, stadsträdgårdsmästare.

Sofiero blev Helsingborg stads egendom efter kung
Gustav VI Adolfs död 1973, och i testamentet stod
att parken skulle fortsätta att skötas i kungens anda.
Huruvida stora stenskulpturer ingick i den andan var
något som gav upphov till diskussioner.

Han menar också att den permanenta samlingen
ger en bas till att utveckla verksamheten och göra
Sofiero till en internationell arena för tillfälliga
skulpturutställningar.

De tio skulpturerna, några av dem i svart diabas,
var dock inte bara tillverkade på Sofiero, utan också
skapade för att placeras just där. Och allteftersom åren
har gått har de blivit en naturlig del av parken och
kritiken har därmed tystnat. Skulpturerna har dock

Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer projektet med
500 000 kronor.

LUAB stödjer forskaridéer – med hjälp av stiftelsen
Lunds universitet är ett av Europas
mest kända lärosäten. Med sju
fakulteter samt en mängd forskningscentra och specialhögskolor
är man dessutom den största
enheten för forskning och högre
utbildning i Sverige.
Förutom att bedriva forskning och
utbildning är universitet dessutom ålagda
en så kallad tredje uppgift som innefattar kontakt med det omgivande samhället. Där ingår kommersialisering av forskningsresultat som en del och
för att genomföra denna uppgift bildades 1994
LUAB, Lunds universitets Utvecklings AB. LUAB:s
syfte är att hjälpa till att kommersialisera idéer vid
Lunds universitet, vilket innebär att man har en
central roll i att föra ut universitetskunskap till
näringslivet och skapa kommersiell verksamhet,
som i sin tur bidrar till regionens tillväxt.
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Men från idé till framgångsrikt företag är det en
lång process för en entreprenör.
– De flesta idéer kommer inte ens över barriären
till bolagsbildning. Skälet är att de saknar de första
100 000 till 1 miljon kronor som behövs för till
exempel patentkostnader, marknadsundersökningar
och prototypframtagning, säger Per-Olof Hegg,
chef för Näringslivsenheten vid Lunds universitet.
Sparbanksstiftelsen Skånes anslag ger Lunds
universitet möjlighet att genom sitt holdingbolag
väsentligt öka genomflödet av idéer och därmed
skapa värden för universitetet och svenskt näringsliv. Pengarna kommer att överbrygga den ”felande
länken” vid start av nya innovativa bolag.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer kommersialisering av forskningsidéer vid Lunds universitet med
4 miljoner kronor under två år.

Aktuella projekt

Operaverkstan satsar på musikteater för barn och ungdom

Det tillhör ovanligheterna att de stora operahusen
satsar på verksamhet direkt riktad till ung publik.
På Malmö Opera och Musikteater däremot satsar
man på att etablera en permanent barn- och
ungdomsscen. Uppbyggandet av verksamheten sker
i det treåriga projektet Operaverkstan, som
finansieras av Sparbanksstiftelsen Skåne.

Maria Sundqvist och Christine Thoulouis är dock
medvetna om att de flesta barn inte har någon vana
vid att gå eller ens lyssna på opera. Ett faktum de har
tagit fasta på i sitt arbete.
– I Stadsmusikanterna har vi en rollfigur som
heter Klang. Han välkomnar publiken och
berättar lite om hur man ska lyssna på
en opera. Att det inte är så viktigt om
man hör alla orden, utan att man
istället ska lyssna på hur de sjungs
fram. Han berättar också handlingen
så att barnen kan följa med utan
problem, berättar Maria Sundqvist
och fortsätter.
– Många vuxna har inte heller någon
vana vid att gå på opera och för att nå
barnen med vår verksamhet måste vi först
nå de vuxna.

Som konstnärlig ledare för Operaverkstan har man lyckats engagera Maria
Sundqvist, regissör och librettist
med ett brinnande engagemang för
barnopera. Tillsammans med producenten Christine Thoulouis har hon
planerat de kommande tre åren.
– Operaverkstans produktioner följer
tre linjer: nyskriven barnopera, klassiker
samt barn och ungdomars medverkan i
föreställningarna, säger Maria Sundqvist.
Dessa tre kriterier stämmer alla in på vårens repertoar
som består av den nyskrivna operan Stadsmusikanterna,
med musik av Jonas Forssell och libretto av Maria
Sundqvist. Det klassiska representeras av operan
Bastien och Bastienne – omdöpt till
Bastihan & Bastihon – som Mozart
skrev som 12-åring. I denna uppsättning medverkar också träblås- och bildelever från
Malmö Kulturkompani.

För att ytterligare underlätta de första operabesöken
bedriver Operaverkstan en uppsökande verksamhet.
I klassrumsmiljö håller en sångare och en violinist en
operalektion där man på ett enkelt sätt förklarar vad
opera är och ger några nycklar till hur
konstformen kan förstås. Operalektionen kan rikta sig till såväl barn,
ungdomar som vuxna.
Sparbanksstiftelsen Skåne
stödjer Operaverkstan
med 13,5 miljoner kronor
under tre år.

Operaverkstan månar
dessutom om det regionala perspektivet. På
vårens repertoar finns
därför också den nyskrivna En natt i februari, som gästspelar i
regionen och är en samproduktion med Musik i
Syd.

7

Beviljade anslag 2002

Forskning
Arkeologisk undersökning av område
vid Kärnan, Helsingborg
200 000 kr
Sveriges Lantbruksuniversitet för forskningsprogram om uthålligt skogsbruk i ädellövskog.
(Gemensamt projekt på sammanlagt 3 mkr
tillsammans med Sparbanksstiftelserna
Alfa, Kronan, Färs o Frosta och Skaraborg) 690 000 kr
890 000 kr

Futurum Creative Center för stöd till unga
innovatörer i nordöstra Skåne

300 000 kr
11 009 000 kr

Övriga projekt av särskild betydelse
för det lokala samhället
Kultur
Malmö Opera och Musikteater för barnoperaprojekt, perioden 2002–2005
13 500 000 kr
Kulturstipendier 6 st à 50 000 kr (teater, dans,
film, litteratur, konst och musik)
300 000 kr
Form design Center för utställning om
Jane Barks illustrationer
80 000 kr
Teater Sagohuset för teaterföreställningen
Nativity
200 000 kr
Kullabygdens Symfoniorkester
20 000 kr
Föreningen Fabulous Feet för producerande av
Ain’t Misbehavin på svenska
100 000 kr
Internationella poesidagarna
40 000 kr
Konstfrämjandet Skåne för utställningsprojekt
med yngre konstnärer
80 000 kr
Skånes Japanska Förening
25 000 kr
Folkets Bio, Malmöfestivalen
70 000 kr
Skånes Dansteater för produktionen
Han sålde sin frihet
486 982 kr
Skånska Operan för projektet Cosi fan tutte 107 000 kr
Teater Delirium för pjäsen Ulrike Meinhoff
25 000 kr
Filmcentrum Syd för filmprojekt kring antirasism
och demokrati i skolan
100 000 kr
Klippans Musikkår
25 000 kr
Teater 23 för uppsättning av föreställningen
Nu eller aldrig
100 000 kr
Wanås Utställningar för utställningskatalog om
den nya historiska utställningen
55 000 kr
Malmö Konsthall
20 000 kr
Amatörteaterns Riksförbund för kongress
i Landskrona
20 000 kr
Litteraturens Vänner
10 000 kr
Lokal Bank Helsingborg i samarbete med Helsingborgs
Stadsteater och Helsingborgs kommun för genomförande av jularrangemang för barn och familjer
i Helsingborg
200 000 kr
Skånska Skulptörsamfundet för utställningsverksamhet
50 000 kr
Teatern.nu Folkteater för 2000-talet för teaterprojektet
”Som ManVill Ha Det” av Shakespeare
400 000 kr
Stadslexikon för Helsingborg
75 000 kr
Teaterfolket för barnmusikalen Trolltider
15 000 kr
TV-dokumentär om Ronny Danielsson
300 000 kr
Huaröds Kammarorkester för konserter
13 500 kr
Fotografi i Fokus
50 000 kr
Studioteatern för teaterprojektet Mars och
Venus
10 000 kr
Picafilm för långfilmsprojektet Ljusår
200 000 kr
Föreningen för Mixkultur för projektet
Offentliga Rummet
50 000 kr
Hästveda Hembygdsförening för kulturhistorisk
film
25 000 kr

Utveckling av näringsliv och samhälle
Forum för småföretagsforskning för
Entreprenörsveckan 2002
25 000 kr
LRF-avd i Hässleholm för projektet Kommunens
Lantbruk
50 000 kr
Sydsvenska Handelskammaren för projektet
Affärsnytta med IT
350 000 kr
Föreningen Filmare möter Forskare för produktion
av vetenskapsfilm (Campus Helsingborg) 1 200 000 kr
Svensk Industridesign för projekt Sommardesign
i Träriket, Hässleholm
100 000 kr
Ung Företagsamhet, entreprenörskap i samarbete
med Drivhuset och Snilleblixtarna, ett projekt
genom hela utbildningssystemet
300 000 kr
Stiftelsen Fritidsområden för projektet
Fulltofta Naturcentrum
1 500 000 kr
Universeum för Jason-projektet, en virtuell
skolsatsning inom naturvetenskap och teknik 100 000 kr
Helsingborg stad för uppstart av
CeLIT-centrum
100 000 kr
Sjöräddningen Trelleborg för inköp av
VHF-personsökare
72 000 kr
Brottsofferjouren för utbildning av frivilliga
i vittnesstödverksamhet
25 000 kr
Föreningen Klassmorfar för utbildningsverksamhet
50 000 kr
Drivhuset vid Malmö Högskola
100 000 kr
Sexton stipendier vardera å 25 000 kr, avseende
examensarbeten vid Lunds universitet, Ekonomihögskolan i Lund, Lunds Tekniska Högskola
och Malmö Högskola
400 000 kr
Stiftelsen Viking Foundation för anläggning
av våtmark i projektet Vikingatider
500 000 kr
Campus Helsingborg för utveckling av Beslutsoch Krishanteringsutbildning
900 000 kr
Företagarna i Höganäs för seminarieprojektet
Våga Vilja Växa
137 000 kr
Föreningen Industrihistoria i Skåne för
Digitalt bildarkiv
25 000 kr
LINC Studentförening för finansiell information
vid Lunds universitet
25 000 kr
Idéforum NV Skåne för vidareutveckling av
anställda i servicenäring genomförd vid Campus
Helsingborg
750 000 kr
Lunds universitets Utvecklingsaktiebolag (LUAB)
finansiellt stöd med 2 mkr per år under två år för
verksamhet med inriktning att kommersialisera
forskningsidéer
4 000 000 kr
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Propellerteatern för Mimteater
5 000 kr
Föreningen Ord På Scen för SM i Poetry Slam 30 000 kr
Melker Sundén för att Bevara och tillgängliggöra
film
19 000 kr
Konstfrämjandet Skåne för konstnärlig kompetens
i Näringslivet
100 000 kr
Teater Delirium för teaterprojekt
50 000 kr
Konst/Design i Örestad för konstutställning
35 000 kr
Öresundssolist, en tävling för unga stråkmusiker 50 000 kr
Helsingborgs kommun, delfinansiering av inköp
av nio skulpturer till Sofieros slottspark
500 000 kr
Lunds Konsthall för utställning av tre konstnärer
från Turkiet
100 000 kr
Malmö Akademiska Orkester för konsertprojektet
Ballerina
35 000 kr
Teater Augusten för teateruppsättning
25 000 kr
Göran Skytte för forskningsprojekt om dövstumme
Dalmer och Tysta skolan på Hven
150 000 kr
17 851 482 kr
Idrott
Idrottsledarstipendium
100 000 kr
Jonstorps jolleklubb
10 000 kr
Vintrie IK, fotboll för flickor
40 000 kr
Skabersjö IF, flicklag för deltagande
i Gothia Cup
12 000 kr
Skånes Idrottsförbund för genomförande av
Skånsk Idrottsgala
250 000 kr
Handikappidrottsföreningen Klinten för idrottsprojekt
för handikappade barn och ungdomar
13 436 kr
Helsingborgs Tennisklubb
25 000 kr
Malbas Basket för projektet Spontan basket
– en chans för livet
100 000 kr
Skånes Volleybollförbund
45 000 kr
Skånes Cykelförbund för projektet
Ringsjön Runt
100 000 kr
Malmö Fotbollsförening för utveckling och
integrering av ungdomar i Malmö
1 000 000 kr
Landskrona BoIS för integrationsprojekt i
Landskrona bland annat genom att skapa ett
fotbollsfritis för barn och ungdomar
1 000 000 kr
Malmöflickorna för deltagande i Gymnaestrada
i Lissabon
100 000 kr
2 795 436 kr
Lokala banker
Lokal Bank Helsingborg
Dunkers Kulturhus
Råå Museum
Lokal Bank Hässleholm
Hässleholms Stadsmusikkår
Hässleholms IF
Gastronovum Hässleholms kommun

Lokal Bank Höganäs
HIF Ankaret i Höganäs
Lerbergets Byamän
Kulla Scoutdistrikt
Musikfrämjandet i Kullabygden
Farhults Ungdomsskytteförening
Paul Jönska Gården

15 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
15 000 kr

Lokal Bank Klippan
Svenska Popfabriken
Bälinge Boll- och Idrottsklubb
Kvidinge Föreläsningsförening
Bjuvs Teaterförening
Artur Lundkvist o Maria Wines stiftelse
Stidsvigs Idrottsförening
Västra Sönnarslövs Bygdeförening

25 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
10 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
15 000 kr

Lokal Bank Landskrona
Landskrona Museum
Slottscaféparken
Byalaget Gamla Borstahusen
Informativ verksamhet vid Landskrona skolor
Utbildning för personal vid Malvan

10 000 kr
10 000 kr
35 000 kr
10 000 kr
10 000 kr

Lokal Bank Malmö
Medeon Science Park

100 000 kr

Lokal Bank Osby
Valborgsfirandet i Osby
7 500 kr
Valborgsfirandet i Lönsboda
7 500 kr
Valborgsfirandet i Loshult
7 500 kr
Osby Konståkningsklubb
15 000 kr
För projektet Musikalen Spegeln
5 000 kr
Företagsgrupper i Osby
12 000 kr
Lönsboda GoIF
10 000 kr
Premier till förtjänta elever vid gymnasieskolan
i Osby
5 000 kr
Osby Ishockeyklubb
5 200 kr

100 000 kr
50 000 kr

Lokal Bank Trelleborg
Gärdslövs Byalag
IFK Trelleborg Friidrottssektionen
Ringströms Museum för Filateli

7 000 kr
40 000 kr
28 000 kr

Lokal Bank Vellinge
Falsterbonäsets livräddare
Kämpinge Gymnastikförening
Höllvikens Bollklubb

20 000 kr
20 000 kr
15 000 kr

Lokal Bank Ängelholm
Ängelholms Släkt- o Folklivsforskarförening
Ängelholms FF
Summa lokala banker:

35 000 kr
32 000 kr
8 000 kr

TOTALT:
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30 000 kr
45 000 kr
904 700 kr

33 450 618 kr

Förvaltningsberättelse

Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Sparbanksstiftelsen Skåne äger tillsammans med tio
andra sparbanksstiftelser samtliga aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB. Stiftelsen innehar
95 046 aktier av förvaltningsbolagets totalt 500 000
aktier, vilket motsvarar en andel om 19,0 procent i
bolaget.

Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Skåne får härmed
lämna följande årsredovisning för verksamhetsåret 2002.
Bakgrund
Sparbanksstiftelsen Skåne bildades den 23 september
1991 efter beslut av huvudmännen i Sparbanken
Skåne. Stiftelsens bildande var ett led i Sparbanken
Skånes ombildning till bankaktiebolag med den nya
firman Sparbanksgruppen – Skåne AB. Den 31
december 1992 gick Sparbanksgruppen AB:s tio regionala dotterbanker och vissa serviceföretag samt Sparbanken Första AB samman med Sparbankernas Bank
genom fusion. Den nya banken bytte i samband därmed namn till Sparbanken Sverige AB. Sparbanksstiftelsen Skåne erhöll i samband därmed stamaktier i
Sparbanken Sverige AB. Under 1997 gick Föreningsbanken AB genom fusion upp i Sparbanken Sverige
AB. I samband därmed antog banken den nya firman
FöreningsSparbanken AB.

Förvaltningsbolagets innehav av aktier i FöreningsSparbanken AB vid utgången av år 2002 utgör
66 600 000 st, vilket motsvarar 12,6 procent av
samtliga aktier i banken.
Stiftelsen mottog under året utdelning från förvaltningsbolaget med 723:80 kronor per aktie eller totalt
68 794 tkr. Stiftelsen har såsom villkorat aktieägartillskott till förvaltningsbolaget överfört 521 kronor per
aktie eller totalt 49 519 tkr.
Anslag
Stiftelsen har enligt ändamålsparagrafen i stiftelseförordnandet möjlighet att lämna anslag för att främja
näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur.

Ändamål
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja
sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i
FöreningsSparbanken AB verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras
och utvecklas samt att sparbanksrörelsen bjuder andra
aktörer på kreditmarknaden en effektiv konkurrens.

Stiftelsen har fattat ett principbeslut att detta ändamål
skall uppfyllas genom
a) anslag till sådan forskning – gärna med tvärvetenskaplig uppläggning – vid universitet och högskolor i verksamhetsområdet, som avser ekonomi och
samhällskunskap, särskilt av betydelse för invånare
och näringsliv i verksamhetsområdet;

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får stiftelsen
även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott
eller kultur inom verksamhetsområdet. Detta syfte
skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag
till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på
stiftelsens förmögenhet. Stiftelsens geografiska verksamhetsområde omfattar hela Skåne län.

b) anslag till utveckling av näringsliv och utbildning
inom stiftelsens verksamhetsområde, där
stiftelsens huvuduppgift är att genom finansiering
av förstudier eller liknande starta projekt, vilka
sedan lämpligen kan finansieras på annat sätt;

Aktier i FöreningsSparbanken AB
Stiftelsen innehade vid 2001 års utgång 7 085 000 aktier i FöreningsSparbanken AB. Under år 2002 har stiftelsen förvärvat ytterligare 115 000 aktier i banken.

c) anslag – i nära samarbete med de lokala bankerna
– till projekt, riktade mot utbildning, kultur och
idrott och av särskild betydelse för det lokala samhället.

Aktieinnehavet uppgick sålunda vid utgången av år
2002 till 7 200 000 aktier utgörande 1,36 procent av
samtliga aktier i FöreningsSparbanken AB.

Under 2002 har anslag om totalt 33 451 tkr beslutats.
Under sin verksamhet har stiftelsen därmed lämnat
anslag om sammanlagt 123146 tkr. Anslagen 2002 förtecknas på sidorna 8–9 i denna årsrapport.

Stiftelsen erhöll våren 2002 utdelning på sina aktier
i FöreningsSparbanken AB om totalt 38 968 tkr.
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Förvaltningsberättelse

Sparbanksstiftelsen Skånes stipendieverksamhet
Kulturstipendier
Antalet kulturstipendier har under år 2002 utökats till
sex om vardera 50 000 kronor och den 25 april 2002
utdelades dessa på Konsthallen i Malmö till Jason
Diakité, musik, Charlotta Larsson, teater, Erik
Bäfving, film, Örjan Andersson, dans, Torbjörn Flygt,
litteratur och Viktor Kopp, konst.
Idrottsledarstipendium
Stiftelsens idrottsledarstipendium på 100 000 kronor,
varav 20 000 kronor tillfaller stipendiaten personligen
och 80 000 kronor vederbörande idrottsklubb, utdelades
vid Skånsk Idrottsgala på Slagthuset i Malmö den
20 november 2002. Mottagare var Kajsa Murmark,
Kämpinge Gymnastikförening.
Högskolestipendier
Under året har avsatts 400 000 kronor för att under
2003 med stipendier à 25 000 kronor vardera belöna
16 examensarbeten vid Lunds universitet och Malmö
Högskola på magister/master- eller kandidatnivå.
Styrelse
Vid stiftelsens ordinarie stämma 2002 lämnade
Alice Molt och Bo Andersson sina uppdrag i styrelsen.
I deras ställe invaldes Ann-Kristin Rahmberg och
Johnny Örbäck. Styrelsen har därefter bestått av
följande ledamöter:
Allan Karlsson, Landskrona, ordförande
Hans Laufeld, Helsingborg, vice ordförande
Christine Axelsson, Malmö
Birgit Hansson, Malmö
Lars-Erik Larsson, Asmundtorp
Anders Paulsson, Vittsjö
Ann-Kristin Rahmberg, Perstorp
Britta Ståhle, Höllviken
Johnny Örbäck, Malmö

Stiftelsen har under 2002 haft åtta
protokollförda styrelsesammanträden. Arvoden har
under året utgått till styrelsen med 286 tkr.

Verkställande tjänsteman i stiftelsen har varit Bertil
Åkeson. Ställföreträdande tjänsteman har varit
Thomas Boström, som tillika är styrelsens sekreterare.

Revisorer
Stiftelsens revisorer har varit:
Aukt revisor Willard Möller
Direktör Rolf Angsmark

Vid årsstämman 2003 kommer styrelseledamoten
Britta Ståhle att lämna sitt uppdrag på grund av
utflyttning till utlandet. Hon har tillhört styrelsen
sedan stiftelsens tillkomst och har utfört ett helhjärtat
och oegennyttigt arbete till fromma för stiftelsen.

Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning vid
årets slut framgår av följande resultat och balansräkningar.
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Resultaträkning

Belopp i tkr
Not

2002

2001

107 762
2 823
-4
-843
-1 557
-10

95 938
2 300
-7
-852
-4 069
-10

108 171

93 300

Avsättning till periodiseringsfond

-27 370

-23 341

Resultat före skatt

80 801

69 959

-24 924

-22 160

55 877

47 799

Förvaltning
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Räntekostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar

2
1

Resultat av förvaltning
Bokslutsdispositioner

Skatter

3

Årets resultat
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Balansräkning

Belopp i tkr
Not

2002-12-31

2001-12-31

21

31

655 181
1 378
656 559

593 720
1 314
595 034

656 580

595 065

116

195

Kassa och bank

74 606

68 619

Summa omsättningstillgångar

74 722

68 814

731 302

663 879

468 611
114 316
582 927

468 546
91 574
560 120

87 283

59 913

115
24 981
118
110
35 768
61 092

135
22 431
107
92
21 081
43 846

731 302

663 879

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

4

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

5

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

6

Summa tillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

7

Obeskattade reserver

8

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder
Beslutade ej utbetalda bidrag
Summa kortfristiga skulder

9

Summa eget kapital och skulder
Poster inom linjen
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Kassaflödesanalys

Belopp i tkr
2002

2001

Den löpande verksamheten
Resultat av förvaltning

108 171

93 300

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar
Förändring upplupna ränteintäkter
Betalda skatter

10
59
-22 374

10
-73
-21 993

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

85 866

71 244

20
9

-13
-38

Kassaflöde från den löpande verksamheten

85 895

71 193

Investeringsverksamhet
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Aktieägartillskott

-11 941
-49 519

-40 870

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-61 460

-40 870

Finansieringsverksamheten
Utbetalda bidrag

-18 448

-12 030

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-18 448

-12 030

5 987

18 293

Likvida medel vid årets början

68 619

50 326

Likvida medel vid årets slut

74 606

68 619

Förändring av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Ökning(+)/minskning(-) av skulder

Årets kassaflöde
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Noter

Belopp i tkr
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Not 4

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

02-12-31
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
51
Inköp
Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde
51
Ingående avskrivningar
-20
Årets avskrivningar
-10
Utgående ackumulerade
avskrivningar
-30
Utgående planenligt restvärde
21

Stiftelsens tillgångar och skulder upptages till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat
framgår.
Avskrivningar
I resultaträkningen belastas resultat av förvaltning
med avskrivningar enligt plan, vilken beräknas på
ursprungligt anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande
procentsats använts.
Inventarier

Not 2

2001

2
0

2
0

51
51
-10
-10
-20
31

02-12-31

01-12-31

593 720

552 850

11 942

-

49 519
655 181

40 870
593 720

Stiftelsens innehav av aktier i FöreningsSparbanken
AB uppgick vid årets utgång till 7 200 000 aktier.
Marknadsvärdet på innehavet per 2002-12-31 uppgick
till 741600 tkr. Aktiens nominella belopp är 20 kronor.

Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader
Styrelse, beredningsutskott
och valberedning
Huvudmän
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

300
28
302
630
188
(-)

277
69
318
664
188
(-)

10

14

12
25
47

22
33
69

2002

2001

-22 992
-1 932
-24 924

-19 607
-2 553
-22 160

Ersättning till revisorer
SET Revisionsbyrå AB,
revisionsuppdrag
SET Revisionsbyrå AB,
övriga uppdrag
Övriga revisorer, revisionsuppdrag
Summa

Stiftelsens aktieinnehav i Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB har under 2002 varit oförändrat
95 046 aktier av bolagets totala antal om 500 000.
Nominellt belopp per aktie är 1 krona. Bokfört värde
på aktieinnehavet, inklusive ett villkorat aktieägartillskott om 351867 tkr, uppgick 2002-12-31 till 352 247 tkr.
Stiftelsens aktier i Förvaltningsbolaget har på
bokslutsdagen ett beräknat substansvärde efter
beräknad latent skatt uppgående till 805990 tkr.
Andra långfristiga fordringar
Värderingen av reversfordran Sparbanksstiftelsen
Första (nom 2538 tkr), som förfaller år 2020 och löper
med en årlig ränta av 2,5 procent, har skett till nuvärdet
av framtida betalningar diskonterade till 9 procent
ränta. Reversfordran har därmed åsatts värdet 1378 tkr
(värdet vid 2001 års utgång 1314 tkr).

Skatter

Inkomstskatt
Förmögenhetsskatt
Summa

01-12-31

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv aktier FöreningsSparbanken AB
Aktieägartillskott Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Utgående anskaffningsvärde

Anställda och personalkostnader

Medelantal anställda
Män
Kvinnor

Not 3

Not 5

20 procent

2002

Materiella anläggningstillgångar

15

Noter
Belopp i tkr
Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
02-12-31
9
107
116

01-12-31
29
166
195

Bundet
eget kapital

Fritt
eget kapital

Summa

468 546

91 574

560 120

55 877
-33 451
316
114 316

65
55 877
-33 451
316
582 927

02-12-31
5 434
7 257
6 457
17 424
23 341
27 370
87 283

01-12-31
5 434
7 257
6 457
17 424
23 341
59 913

02-12-31
63
55
118

01-12-31
52
55
107

Förutbetald hyra
Upplupna ränteintäkter
Summa
Not 7

Eget kapital

Belopp vid årets ingång
Uppskrivning revers Sparbanksstiftelsen Första
Årets resultat
Årets beslutade bidrag
Återföring bidrag år 2000–2001
Belopp vid årets utgång
Not 8

65

468 611

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond vid 1998 års taxering
Periodiseringsfond vid 1999 års taxering
Periodiseringsfond vid 2000 års taxering
Periodiseringsfond vid 2001 års taxering
Periodiseringsfond vid 2002 års taxering
Periodiseringsfond vid 2003 års taxering
Summa
Not 9

Upplupna kostnader

Sociala avgifter
Övriga poster
Summa

Malmö den 5 mars 2003
Allan Karlsson
ordförande
Hans Laufeld
vice ordförande
Anders Paulsson

Christine Axelsson

Birgit Hansson

Lars-Erik Larsson

Ann-Kristin Rahmberg

Britta Ståhle

Johnny Örbäck

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits denna dag.
Malmö den 25 mars 2003

Rolf Angsmark

Willard Möller
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Revisionsberättelse

Till styrelsen
i Sparbanksstiftelsen Skåne
Org nr: 846004-7587

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Sparbanksstiftelsen
Skåne för år 2002. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger
eller om ledamöterna på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Malmö den 25 mars 2003

Rolf Angsmark

Willard Möller
Auktoriserad revisor
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Internet

Växande intresse för stiftelsens hemsida

Vi noterar med tillfredsställelse att fler och fler
besöker Sparbanksstiftelsen Skånes hemsida.
Det innebär en önskvärd spridning av information om stiftelsens verksamhet samt
att vi kunnat förbättra vår service till
olika intressentgrupper.
En väsentlig del av sparbanksstiftelsens verksamhet är att bedöma
olika anslagsärenden. Genom
hemsidan har det blivit enklare för
sökanden att få information om
vilken typ av projekt som kan
komma att beviljas anslag, eftersom policyn för anslag presenteras
på sidan. Dessutom är det möjligt
att via hemsidan ladda ner de blanketter som behövs i samband med att
någon ansöker om anslag. Här finns
också information om vilka tider som
gäller för ansökans inlämnande med mera.
Tack vare möjligheten att informera via hemsidan har den administrativa belastningen på
kansliet inte ökat.
Aktuella projekt
För att hålla hemsidan aktuell redovisar vi fortlöpande
aktuella projekt, som fått anslag från stiftelsen. I
enklare reportageform har vi på detta sätt presenterat
ett 10-tal projekt under 2002 och har för avsikt att ha
lägst denna förnyelsetakt även i framtiden.

Presentation av styrelsen
Sparbanksstiftelsen Skånes årsredovisning finns också
presenterad på hemsidan. Uppgifter om beviljade
anslag är annan information som redovisas och uppdateras i den takt nya beslut fattas.
Stiftelsens styrelse, huvudmän och kontaktpersoner
presenteras och det finns också länkar till andra sparbanksstiftelser i Sverige.

Till aktualitetsinslagen hör även stiftelsens kalendarium, med beskrivning av exempelvis mötesverksamhet, inlämningstider för ansökningar med mera.

Välkommen att titta in på vår sida:
www.sparbanksstiftelsenskane.se
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Styrelse och huvudmän

Styrelse

Huvudmännen
i Sparbanksstiftelsen Skåne
Allan Karlsson

Valda av huvudmännen t o m stiftelsens
ordinarie stämma 2006

Ordförande Landskrona

Hans Laufeld
Vice ordförande
Helsingborg

Christine Axelsson
Ledamot Malmö

Birgit Hansson
Ledamot Malmö

Lars-Erik Larsson
Ledamot Asmundtorp

Lena Adler-Larsson
Monica Ahlgren
Bengt Andersson
Nils-Arvid Andersson
Bertil Engdahl
Kent Ericson
Eva Glimhed
Anne-Marie Hansson
Per-Olof Holmqvist
Claes Håkanson
Åke Jönsson
John Larsson
Gösta Lindberg
Charlotte Lundgren
Leif Persson
Anders Roos
Bertil Sandell
Annika Skoglund
Kjell Wik
Karl-Axel Wilhelmsson

Valda t o m stiftelsens ordinarie stämma 2004
av kommunfullmäktige i
Bjuv
Burlöv
Helsingborg

Anders Paulsson
Ledamot Vittsjö

Ann-Kristin
Rahmberg

Hässleholm
Höganäs
Klippan
Landskrona
Malmö

Ledamot Perstorp

Osby
Perstorp
Svedala
Trelleborg
Vellinge
Åstorp
Ängelholm

Britta Ståhle
Ledamot Höllviken

Malmö
Malmö
Hässleholm
Vellinge
Glumslöv
Höganäs
Malmö
Trelleborg
Arlöv
Vallåkra
Landskrona
Vellinge
Perstorp
Malmö
Mörarp
Billesholm
Åstorp
Helsingborg
Hässleholm
Klippan

Johnny Örbäck
Ledamot Malmö
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Stefan Svalö
Kent Wollmér
Carl-Johan Carlborg
Eva Ingers
Jan Samuelsson
Arne Elowson
Ulf Molin
Eva Nemeti
Berith Persson
Kent Andersson
Gunn Hanéll
Magne Larsson
Per-Olof Olofsson
Erland Nilsson
Lars-Göran Thulin
Kerstin Hardenstedt
Wiveca Nilsson
Klas Kristensson
Monica Lundgren
Bo Olsdal

Bjuv
Åkarp
Helsingborg
Helsingborg
Helsingborg
V Torup
Jonstorp
Klippan
Landskrona
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Osby
Perstorp
Svedala
Trelleborg
Vellinge
Åstorp
Vejbystrand

Kontakt

Bertil Åkeson
Verkställande tjänsteman

Thomas Boström
Stf. Verkställande tjänsteman

Karin Heskebeck
Sekreterare

Sparbanksstiftelsen Skåne
205 60 Malmö
Besöksadress: Adelgatan 9

Tel: 040-24 28 01, 040-24 28 04
Fax: 040-23 57 20

www.sparbanksstiftelsenskane.se

