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Ordföranden har ordet
Framtiden ser ljus ut efter tio goda år

Sparbanksstiftelsen Skåne är tillsammans med ytterligare tio sparbanksstiftelser den största enskilda ägaren
i FöreningsSparbanken AB. Sparbanksstiftelsernas
främsta uppgift är att som ägare i banken verka för att
bevara sparbankens grundläggande idéer och för att
banken ska kunna fortsätta att vara en effektiv aktör
på marknaden.

och vi hälsar honom välkommen i gänget samtidigt
som jag uttrycker styrelsens stora tack till Thomas och
Karin för deras insats under det gångna året.
Anslagsgivningen 2004 ska jag inte gå närmare in
på, den finns redovisad på annat ställe i årsredovisningen dels som en lista men också med en utförligare redovisning över en del projekt. Jag ska i stället
nämna att 2005 kommer att bli ett spännande år
för Sparbanksstiftelsen Skåne. De elva sparbanksstiftelsernas gemensamma förvaltningsbolag, som
förvaltar en stor del av våra tillgångar i form av aktier
i FöreningsSparbanken, håller på att ombildas till ett
nytt förvaltningsbolag, dit stiftelserna kan överföra
sina direktägda aktier i banken. Sparbanksstiftelsen
Skåne har beslutat att överföra cirka 7 miljoner
direktägda aktier till detta nya förvaltningsbolag.
Motsvarande beslut har också åtta av de andra sparbanksstiftelserna fattat, dock icke sparbanksstiftelserna
Alfa och Kronan. Detta innebär att vi i Skåne blir
största ägare i det nya bolaget. Vän av ordning ställer
sig då frågan varför gör man denna förändring? Svaret
är att den lagändring som genomfördes under förra
året innebär att utdelningen från förvaltningsbolaget
blir skattefri, vilket innebär att Sparbanksstiftelsen
Skåne kan stödja ännu fler angelägna projekt i verksamhetsområdet efter denna transaktion.

2004, som i nästan alla stycken såg ut att bli ett bra
och lyckosamt år, slutade dessvärre i en ofattbar
katastrof när jordbävningen och den efterföljande
tsunamin drabbade Sydostasien. Flera hundratusen
människor omkom, även vårt avlägsna land drabbades
hårt, familjer splittrades, många omkom och ännu flera
saknas. I det läget bestämde sig de elva sparbanksstiftelserna för att ge ett ekonomiskt bidrag till en
nybildad stiftelse, som ska ha som uppgift att hjälpa
barn som har blivit speciellt hårt drabbade. Bidraget
är på 25 miljoner kronor och Rädda Barnen kommer
att ha stort inflytande på hur pengarna används. Inget
anslagsärende har under de tio år vi hållit på upplevts
mera angeläget.
Tio år, ja så länge har vi varit igång med vår anslagsgivning i Skåne. Även om vår början var blygsam så
har det tagit sig rejält i takt med att åren har gått.
Totalt har mer än 180 miljoner kronor delats ut, fördelat på följande sätt: Kultur har fått 65 miljoner,
forskning ungefär 50 miljoner, näringsliv cirka 26 miljoner, utbildning något mer, cirka 29 miljoner, medan
den skånska idrotten erhållit 12 miljoner.

Allt är dock beroende av att FöreningsSparbanken
fortsätter att utvecklas och gå bra, och därmed ger bra
utdelning. Vi är övertygade om det och gratulerar till
alla de fina hedersbetygelser som banken fått mottaga
under det gångna året.

För att komma fram till den här fördelningen har mer
än 2 000 ansökningar, varav 500 under år 2004, gåtts
igenom. Detta belyser vilken arbetsinsats som krävts
av kansli och beredningsutskott och det har också
föranlett styrelsen att besluta om en ny och annorlunda hantering av ärendeberedningen framöver. Fyra
programgrupper kommer tillsammans med ett arbetsutskott att bereda ansökningshandlingarna före styrelsebesluten. Vi hoppas också att kunna intensifiera
samarbetet med de lokala bankerna så att en större
del av de mindre och lokala anslagen kan hanteras där.
Den dialog vi kontinuerligt fört med lokalbankschefer och huvudmän lovar gott för framtiden. Det gör
också den förstärkning som vi får på kansliet när Ulf
Karlström träder in som ställföreträdande verkställande
tjänsteman. Ulf är ett välkänt namn i sparbankskretsar

Sparbanksstiftelsen Skåne har ett år fyllt av utmaningar framför sig, men med den kompetens vårt kansli
besitter och det engagemang styrelsen visar, parat med
det nya förtroenderådets lokala förankring, vågar jag
redan nu lova att betydligt fler skåningar kommer att
få del av den kaka som vi tillsammans ska fördela.
Avslutningsvis, tack alla Ni som bidragit till ett lyckat
resultat för 2004, Ni har gjort livet lättare för många
av dem som drivs av sitt engagemang oavsett om det
gäller forskning, kultur, idrott eller något annat.
Allan Karlsson
ordförande
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Stipendiater 2004
Årets stipendiater
Varje år delar Sparbanksstiftelsen Skåne ut stipendier till unga lovande skånska kulturutövare.
2004 premierades sju stipendiater med 50 000
kronor vardera. Dessutom utdelas årligen ett
idrottsledarstipendium till en person som med
stort engagemang verkar som ungdomsledare för
skånsk idrotts framtid. Av detta stipendium på
100 000 kronor tillfaller 80 procent föreningen.

Teater – Klas Abrahamsson
Skådespelare född 1969,
bosatt i Lund
Klas Abrahamsson
arbetar i sina pjäser
– ofta i tät kontakt
med skådespelarna
– med nutida frågor på
ett komplext och intensivt
sätt.

Foto stipendiater: Klas Andersson

Med sin dramatik gör han tillvaron synlig och
skildrar dagens Sverige med insikt, lidelse och
engagemang. Hans hängivenhet för teatern syns
i allt han skriver, senast ”Malmöiter” en kalejdoskopisk nedstigning från teaterns ofta högstämda
nivå till gatorna kring Möllevången och Rosengård.
Klas Abrahamsson lyckas med det, som är det
svåraste inom all konst: att se och genomskåda sin
egen tid. Och han gör det med lustfylld humor, som
inspirerar skådespelarna – och publiken.

Film – Sorgenfri Entertainment
Sorgenfri Entertainment är en grupp filmare bestående av Filippa Freijd, född 1979, Emil Larsson,
född 1979, Martin Jern, född 1978 och Henrik
Northon, född 1979.
Med sina filmer sätter Sorgenfri Entertainment
problem under debatt precis som Strindberg gjorde
på 1880-talet och fokuserar ofta smärtpunkter
i svenskt vardagsliv, som i ”Generation Robinson”,
eller utvecklar genrebegrepp i ”I love Johan”.

Konst – Anna Brag
Konstnär född 1965, bosatt i Malmö

Sorgenfri Entertainment visar hur ett filmkollektiv
kan skapa en kreativitet, som förnyar den unga
skånska filmen. Precis som filmkollektivet bakom
”The Apple Tree” visar de att det nya, moderna
sättet att göra film kommer från ett kollektiv, som
tillsammans förvånar, utmanar och inspirerar
varandra. Och detta syns på ett spännande sätt
i kollektivets filmer.

Anna Brag har grundlagt styrkan och konsekvensen
i sitt konstnärskap genom långa studier i Berlin
och Oslo, i Göteborg, Stockholm och nu på K3 i
Malmö. Till de traditionella teknikerna har hon lagt
forskning i interaktiva media. Hennes verk, vare sig
det är artefakt eller virtuellt, är i högsta grad samtida i sin förening av starkt engagemang och varsam
insyn i människors rum och villkor.
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Stipendiater 2004

Litteratur – Anne Swärd
Författare född 1969, bosatt i Simrishamn

Musik – Pär Moberg
Musiker född 1973, bosatt i Malmö

”Polarsommar” är Anne Swärds romandebut och
skildrar en familj i kris. Berättandet växlar mellan
personerna och växer skickligt ihop, trots att karaktärerna är mycket olika. Skildringen av Österlenlandskapet under några sommarveckor ackompanjerar familjetragedin. Tillsammans med ett språk,
som i ordvalet väl fångar och betonar stämningsläget, fängslar romanen läsaren ända till slutet, då
explosionen kommer. Anne Swärds romandebut
summerar sig därmed till en stark berättelse om
upprepade svek.

Pär Moberg har under de senaste åren etablerat sig
som den främste unge folkmusikern i södra Sverige.
Han är en utomordentligt bred instrumentalist och
spelar sopran-, baryton- och altsaxofon, didgeridoo,
vevlira och diverse flöjter samt sjunger. Han är såväl
kompositör som arrangör. Bland annat arrangerade
han all musik till European Youth Folk Music
Orchestra samt vann år 2000 tävlingen för
arrangering av finlandssvensk folkmusik för kör.

Dans – Carlos de la Fé
Dansare född 1964, bosatt i Malmö
Dans – Rani Nair
Dansare född 1974, bosatt i Lund

Carlos de la Fé började sin bana som klassisk
dansare och har sedermera gått över till modern
dans. Han är en kreativ person med stark scenisk
karaktär och behärskar både det dramatiska och
det abstrakta. Han har aldrig slutat att förnya sig
och han arbetar ständigt med sin konstnärliga
utveckling.

Rani Nair får stipendiet för att hon förenar västerländsk och österländsk danskonst på nya sätt och därför är en av den nya danskonstens världsmedborgare.
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Stipendiater 2004

Idrottsledare – Thomas Jönsson
FIFH, bosatt i Malmö
Thomas Jönsson är grundare av idrottsskolan i Föreningen
Idrott för handikappade, FIFH. Den fungerar som inkörsport
till föreningens övriga verksamhet och välkomnar barn redan
i 4-årsåldern. Idag har idrottsskolan slussat ut cirka 150 barn
i FIFH:s verksamhet.
Thomas Jönsson har dessutom tagit initiativ till en unik föräldrautbildning och till Stadskampen, en tävling mellan idrottsskolorna
FIFH i Malmö och Linköpings Handikappidrottsförening, som går av stapeln en gång om året.
Inte minst är Thomas Jönsson en förebild och har med sitt eget idrottsutövande visat att
ingenting är omöjligt. Något som han definitivt bevisade 2004 då han vann SM i bordtennis.

Stipendieverksamhet vid Lunds universitet och Malmö högskola
Under år 2004 har Sparbanksstiftelsen Skåne delat ut 16 stipendier på 25 000 kronor till examensuppsatser vid Lunds universitet och Malmö högskola enligt följande fördelning:
Ekonomihögskolan
Lunds Tekniska högskola
Medicinska fakulteten
Naturvetenskapliga fakulteten
Malmö högskola

100 000 kronor
100 000 kronor
50 000 kronor
50 000 kronor
100 000 kronor

De uppsatser som belönats har bedömts efter följande kriterier:
• Vara ett examensarbete på nivån magister/master, kandidat
eller motsvarande examen på en minst treårig utbildning.
• Hålla en hög nivå utifrån akademisk betygsbedömning.
• Ska bedömas ha ett ekonomiskt eller kunskapsmässigt
mervärde som kan anses vara till gagn för samhället genom
att det kan tänkas möjliggöra nyföretagande eller produktutveckling eller på annat sätt kan anses vara utvecklingsbart
såsom innovation eller nytänkande.
Stipendieverksamheten kommer under 2005 att utvidgas till att
avse också de tre Konstnärliga Högskolorna i Malmö.

Foto: Klas Andersson
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Aktuella projekt
Dans för en ung publik tar sig nya uttryck
Dansstationen i Malmö är Skånes gästspelsscen för
dans – en mötesplats för såväl lokalt, regionalt som
nationellt och internationellt dansliv. Under 2004
flyttade man in i det nyrenoverade Palladium och fördubblade både sin publik och sina biljettintäkter den
första säsongen.

uppblåsbart tält för bäbisar mellan 12 och 18 månader,
dels ”Stretch”, som är ett 6 km långt gummiband uppspänt mellan två pelare. Det är ett prova-på-koncept,
en konstutställning och en dansföreställning i ett.
Båda föreställningarna är engelska.
Torsten Schenlaer har märkt ett stort intresse för projektet från de skånska kommunerna och han är övertygad om att projektet kommer att skapa många ringar
på vattnet.

Verksamheten omfattar också SALTO!, Skånes samtida dansfestival för barn och unga som äger rum i
oktober varje år samt Turnékompaniet, som spelar
mellan 50 och 75 föreställningar varje
år av en ny uppsättning för en
ung publik.

Som dokumentation tänker Dansstationen göra en dvd med
konstpedagogiskt material
som ska ge inspiration
och idéer. På så sätt
hoppas man att det
man skapar inom
ramen för projektet kan leva
vidare i många
år.

SALTO!-festivalen
utgör också ett nätverk för både dansare och arrangörer
och i detta
forum har det
visat sig finnas
många idéer.
Problemet har
bara varit att
det inte funnits någon som
kunnat ta tillvara
dem. Därför startades samverkansprojektet ”Om man
vaknar en morgon
och vill se dans?”.

Men än så
länge är ”Om
man vaknar en
morgon och vill
se dans?” bara i
sin linda.
– Var det kommer att
sluta vet vi inte riktigt
– det är väldigt spännande!, konstaterar Torsten
Schenlaer.

– Det finns en vilja till
samarbete mellan kommunerna eftersom man kan få ut
mer av pengarna tillsammans
än var för sig, berättar Torsten
Schenlaer, konstnärlig ledare på
Dansstationen.

Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer
projektet med 1,5 miljoner kronor
under tre år.

Inom projektet arbetar man brett
och förutsättningslöst. Två internationella gästspel är hittills inbokade.
Dels ”Oogly Boogly” som spelas i ett
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Aktuella projekt
Styrelsens betydelse i fokus

Hur kan styrelsen bidra till företagets utveckling
och framgång i mindre och medelstora företag?
I hur många företag drivs ett aktivt styrelsearbete?
Vad kan externa styrelseledamöter bidra med?
Dessa och liknande frågor studerar tre forskare från
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i ett projekt
under tre år.

Extra intressant är frågan om externa styrelseledamöter i dessa företag, som vanligtvis låter delägarna
själva inneha styrelseposterna.
– Vi har visserligen bara börjat vårt forskningsarbete,
men man kan nog ändå konstatera att fler företag
skulle tjäna på att ta in externa styrelseledamöter.
Eftersom de inte är så inblandade i den dagliga verksamheten kan de lättare se de större sammanhangen.
De kan också bidra med specialkompetens och kanske till exempel också medverka till att det blir bättre
ordning och reda på den ekonomiska rapporteringen.

– Bakgrunden är att vi på Ekonomihögskolan i Lund
sedan tio år varit intresserade av ”corporate governance”, det vill säga ägar- och styrelsefrågor och speciellt
då styrelsens roll och arbetssätt i börsnoterade företag,
berättar professor Claes Svensson.

Förutom professor Claes Svensson består forskargruppen av ekonomie doktor Matts Kärreman och
Krister Moberg, docent i handelsrätt.

EFL, Executive Foundation Lund, är den del av
Ekonomihögskolan som erbjuder näringslivet vidareutbildningar inom ekonomi, organisation, ledarskap
och marknadsföring. EFL har också utbildningar för
styrelseledamöter.

Några fallstudier har gruppen redan genomfört, bland
annat av företag som gått i konkurs. Dessutom har ett
antal djupintervjuer påbörjats av styrelseledamöter
för att klarlägga upplevt ansvar och vilken betydelse
detta har för individens benägenhet att engagera sig i
styrelsearbete.

– På dessa utbildningar har vi kommit i kontakt med
människor som tyckt att vi också borde titta närmare
på de mindre och medelstora företagens styrelser, fortsätter Claes Svensson.

Resultatet av forskningen kommer att, förutom på traditionellt sätt med vetenskaplig rapportering, förmedlas i populärvetenskapliga rapporter riktade mot personer intresserade av och engagerade i styrelsearbete.
– En av anledningarna till detta forskningsprojekt är
att vi anser att det har forskats för lite om små och
medelstora företag. Det här är ett sätt för oss att stödja
dessa företag som är så viktiga för landets ekonomiska
utveckling, avslutar Claes Svensson.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer projektet vid
Ekonomihögskolan med 3 miljoner kronor under
två år.
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Aktuella projekt

Malmö brinner – av både hopp och förtvivlan
– Det här är början på ett långsiktigt förändringsarbete vad gäller unga människors situation i samhället,
säger Caroline Lundholm som är producent
för Drömmarnas Hus stora multiprojekt ”Malmö
brinner”.

där ungdomarna själva är med i processen och arbetar
fram dialog och sceniska uttryck. Det handlar om
barns och ungas utsatthet i ett samhälle där de glöms
bort, åsidosätts och osynliggörs, berättar Caroline
Lundholm.

Till vardags möter hon och de andra ledarna 30 000
barn och ungdomar som, på skoltid eller på sin fritid,
tar del av den kulturverksamhet Drömmarnas Hus
kostnadsfritt erbjuder. Genom projektet ”Malmö
brinner” utvecklar man nu också en kanal utåt.
Dels genom en multiföreställning som utgörs av alla
tänkbara kulturformer och som uppförs i ishallen i
Rosengård, dels genom ett antal arrangemang som tillsammans kallas ”Eldsjälar” och som ska utspela
sig i gaturummet för att möta publiken
direkt i staden.

”Malmö brinner” har en mörkare tematik, medan man
när det gäller ”Eldsjälar” i stället tar fasta på det positiva i unga människors skapande kraft.
Sammanlagt medverkar mellan hundra och hundrafemtio ungdomar från hela Malmö tillsammans med
professionella skådespelare och dansare. Och det har
inte varit några problem att få med ungdomarna i
arbetet.
– Vi har märkt ett stort intresse sedan projektet blev
känt, konstaterar Caroline Lundholm.
Sparbanksstiftelsen Skåne bidrar till
projektet ”Malmö brinner” med
1 miljon kronor.

– Föreställningen ”Malmö brinner”
bygger på ett helt nyskrivet manus
av författaren Johan Blomgren
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Aktuella projekt

Elitidrott och socialt patos i skön förening

Nu har man också kommit igång med träning för barn
med någon form av handikapp och intresset för att få
vara med är enormt. Ledarna spelar själva i klubben
och det innebär att även flera A-lagsspelare fungerar
som tränare. Samtliga har genomgått utbildning i
samarbete med Barn- och Ungdomsrehabiliteringen i
Helsingborg.
Träningarna består av olika former av rörelse- och
bollövningar anpassade till elevernas förmåga.
– Våra ledare älskar verkligen de här träningspassen
och vi har kölista på tränare som vill hjälpa till, säger
Lars Persson.
Idag bedrivs specialbasketen på två skolor:
Fredriksdalsskolan och Wieselgrensskolan.
Sammanlagt deltar cirka 60 ungdomar.
Intresset för att delta i träningen är alltså stort, men
minst lika stort är det för att få gå på Helsingborg
Pearls hemmamatcher helt gratis. Inte minst med
tanke på att det är ungdomarnas tränare som spelar
och ofta vinkar upp till dem på läktaren.

Helsingborg Pearls är ingen vanlig basketförening.
Trots att klubben har en av Helsingborgs största ungdomsverksamheter, har man ändå en större verksamhet utanför själva föreningen. Sedan många år satsar
man nämligen på att aktivera de barn och unga vars
föräldrar av olika anledningar inte kan eller orkar engagera sig i sina barns fritid.
– Vi går ut på skolorna och finns där när barnen slutar.
Alla är välkomna att vara med, berättar Lars Persson,
informationsansvarig på Helsingborg Pearls.

Föreningen med ett lag i Sveriges högsta basketserie
– Basketligan – fortsätter alltså på sin inslagna väg
med friskvård och integration.
– Målet är att ha en handikappsektion i föreningen,
avslutar Lars Persson.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer projektet med
300 000 kronor.
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Aktuella projekt

Hållbar utveckling ger stärkta regioner
– Det finns många bra idéer. Det gäller bara att hitta
dem, säger Henrik Frijs på DeLabs i Landskrona.
DeLabs är en forskningsstiftelse som är kopplad till
Internationella Institutet för Industriell Miljöekonomi
(IIIEE), vid Lunds universitet och är lokaliserad till
Landskrona.
Det unika med DeLabs är att man fokuserar på hållbarhetsaspekten och använder en nätverksmodell
istället för att försöka skapa stora organisationer.
– Vi är ingen inkubator, företagsutvecklare eller investerare utan mer en idéutvecklare, klargör Henrik Frijs.
Metodiken bakom DeLabs är utarbetad av Allan
Johansson, professor IIIEE/Lunds universitet och
Peter Kisch, tekn dr, IIIEE/Lunds universitet.
Drivande för starten av DeLabs har varit Hans
Eliasson, vd Svenska hus, Thomas B Johansson, chef
Internationella institutet för industriell miljöekonomi,
och Niklas Karlsson, kommunstyrelsens ordförande,
Landskrona.

Förutom att utveckla olika koncept för att identifiera
idéer utvecklar DeLabs just nu också en kortare
utbildning som vänder sig till både företagare och
studenter.
Etableringen av DeLabs i Landskrona är ett första
försök att testa metodiken i praktiken och Henrik
Frijs hoppas att resultatet blir att DeLabs blir känt i
regionen som en plats dit man kan komma för att
diskutera idéer och problem.

Utgångspunkten är att en positiv utveckling av samhället förutsätter att nya företag startas, men att både
dessa och befintliga småföretag har svårt att ta till sig
den senaste forskningen och därmed slå mynt av de
tekniska landvinningar som görs.

– Som stiftelse har vi inte samma kommersiella vinstkrav. Pengarna används för att utveckla idéer och koncept för att med tiden bli självgående.

DeLabs uppgift blir här att knyta samman forskarvärlden med entreprenörerna.
En av grundstenarna i DeLabs metodik är att företagen ska vara starkt lokalt förankrade. De stora koncernernas allt snabbare förändringstakt gör de lokala samhällena sårbara. Men med en decentraliserad nätverksverksamhet där företagen samverkar och utnyttjar de
lokala tillgångarna blir regionerna vinnare.

Sparbanksstiftelsen Skåne bidrar till DeLabs verksamhet med 1,5 miljoner kronor under tre år.
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Aktuella projekt

Populärt cykellopp och härlig folkfest
Sveriges näst största och näst äldsta cykelmotionslopp
går varje försommar sedan 39 år av stapeln i Skåne.
Ringsjön Runt lockade senast 4 200 deltagare i alla
åldrar. För två år sedan startades dessutom ett skolprojekt inom Ringsjön Runt där elever som går i klass
7–9 är välkomna att delta. Första året var åtta kommuner inbjudna, men 2004 utökades antalet till sexton.
Och det blev succé. Antalet skollag ökade från 13 till
42! Därtill har antalet ”vanliga” deltagare blivit fler.
– Detta innebär att vi har ökat antalet deltagare i en
tid då de flesta cykellopp tappar, berättar eldsjälen
Henk Beck.

Förutom att Ringsjön Runt är en härlig folkfest och en
skön naturupplevelse så kan klasserna vinna pengar
till en skolresa. Vart tredje startande lag vinner minst
10 000 kronor! För att sätta lite extra glans på tävlingen har man på senare år engagerat tv-profilen Ingvar
Oldsberg som konferencier och prisutdelare, men han
är också med och cyklar, intygar Henk Beck, som
redan börjat planera för kommande års 40-årsjubileum!
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer cykelloppet
Ringsjön Runt tillsammans med Sparbanksstiftelsen
Färs & Frosta. För Sparbanksstiftelsen Skåne uppgår
satsningen under två år till 305 000 kronor.

Varje skola får anmäla så många lag de
vill förutsatt att de består av tio deltagare, varav 3–5 vuxna, föräldrar eller
skolpersonal, samt 5–7 elever från
samma klass. Lagen väljer själva om
de vill cykla 35 km eller 65 km.
Det viktigaste är att de klarar av att
fullfölja tävlingen.

Foto:
Henk Beck
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Stort intresse för nytt Designbibliotek
Att intresset för böcker om form och design ökat har
man märkt på Konst & Musik vid Malmö stadsbibliotek. Därför verkade det som en god idé att just
Designåret 2005 förstärka bibliotekets bokbestånd
inom detta område.
Vid invigningen 29 januari hade ungefär en fjärdedel
av de planerade tusen volymerna köpts in.
– Böckerna hade en strykande åtgång och vi har
haft en väldig omsättning sedan vi öppnade, berättar
enhetschef Viveca Ahlner.
Förutom böcker, som huvudsakligen är på engelska,
prenumererar man på en rad tidskrifter och köper
även lösnummer när läget blir akut.
– När det blivit alldeles tomt i hyllorna har vi fått
springa ut på stan och köpa tidskrifter att fylla ut med.
Beståndet av böcker byggs successivt upp under det
här året, fortsätter Viveca Ahlner.
Känslan på designbiblioteket förstärks ytterligare
under Designåret 2005, då man genom ett samarbete
med Form/DesignCenter har fått olika lokala möbelföretag att turas om att möblera läshörnan.
Året till ära ges också en rad föreläsningar. Under
våren är temat ”Stapelvaror och spetsdesign” då
designchefer från Hennes & Mauritz, Ikea, Sony
Ericsson och Volvo kommer till biblioteket för att
prata formgivning.
– Biljetterna, som är gratis och hämtas i receptionen
en vecka innan, har till de första föreläsningarna tagit
slut på ett par timmar, avslutar Viveca Ahlner.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer Designbiblioteket
med 400 000 kronor.
Foto: Klas Andersson
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Plasten – en del av Perstorps historia
– Vi menar att det var i Perstorp plastens vagga i
Norden stod, säger förvaltningschef Göran Olsson på
Perstorps kommun. Med ”vi” menar han den aktiva
grupp som arbetar för att skapa ett Plastens hus – just
i Perstorp.

Kommunen har ställt ett
hus till förfogande, som har
ett passande läge i samhället. Det ligger mitt emot
gymnasieskolan, till vilket
man ser en intressant
koppling.
– Perstorps gymnasium har ett specialutformat industritekniskt program med inriktning mot processkemi,
förklarar Göran Olsson.
Förhoppningsvis ska det finnas en tillverkningsdel
i Plastens hus där man själv kan få pressa en plastprodukt. Andra tankar är att man både ska ha ett litet
kafé, självklart utrustat med möbler i isolit och väggar
av Perstorp-plattan, och en butik med försäljning av
alla typer av plastprodukter.

Plasten har en knapp hundraårig historia, men har
hunnit med att både vara hyllad, förkastad och nu
snudd på kultförklarad. Det finns till och med plastföremål som ropas ut på kvalitetsauktioner.

– Vi vill spegla plasten i Perstorps historia, men också
den svenska plastens historia och vi är övertygade
om att det kommer att locka många turister, avslutar
Göran Olsson.

Kemisten Das Gupta uppfann isoliten, en svensk
plastvariant, 1917. Det innebar helt nya möjligheter för
industrin och utvecklingen gick snabbt framåt. Vid
krigets slut var Perstorps AB Skandinaviens största
plastindustri med tillverkning av 10 000 produkter.

Sparbanksstiftelsen Skåne bidrar med 500 000 kronor
till Plastens hus.

Idag har företaget en bra samling av
plastprodukter som utgör en grund i
det som är tänkt att bli Plastens hus.
– Verksamheten ska läggas i en
ideell förening och intresset är
väldigt stort. Många Perstorpsbor
har ett förflutet i plastbranschen,
berättar Göran Olsson.
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Fler nya företag kräver
mer utrymme hos VentureLab

Intresset för att starta företag tycks glädjande stort
i landet. Det har inte minst VentureLab vid Lunds
universitet fått erfara. De åtta kontor inkubatorn hade
från början räckte inte alls. Nu utökar man till 19 kontor och utvecklar dessutom två andra verksamheter:
Technology Transfer och VentureForum.
Genom att upplåta fullt utrustat kontor helt fritt ger
man studenter och forskare chansen att testa sina
drömmar om att starta eget.
– Intresset är stort. Jag träffar representanter för två
blivande företag i veckan, berättar projektledaren
Kristoffer Bennis.
De som har en idé är välkomna att diskutera den, men
det är inte bara affärsidén som spelar roll om man ska
få en chans på VentureLab.

kommit till efter förfrågan från studenter. Tanken är
att skapa ett forum där studenter och forskare kan
mötas med syfte att generera vinnande affärsteam.

– Vi tittar mycket på individerna bakom, förklarar
Kristoffer Bennis.

Inom ramen för VentureForum ska ledande forskare inom olika ämnesområden bistå studenter med
expertkunskap för utvärdering, granskning och uppföljning. VentureLab håller dessutom på att sätta ihop
ett material med ”success stories”.

Under året på VentureLab ska man inte bara utveckla
sin affärsidé, utan också lära sig att sköta ett företag
med allt vad det innebär. Förhoppningen är att man
också ska hjälpas åt och samarbeta med andra företag
i inkubatorn. För att stimulera detta arrangeras regelbundna träffar och passande föreläsningar.

– Det har gått förvånansvärt bra för våra företagare
efter att de lämnat inkubatorn. Två har till och med
blivit uppköpta, konstaterar en nöjd projektledare.

Inkubatorn är öppen enbart för de företag som har
plats där. VentureLabs övriga verksamhet är däremot
öppen för alla studenter och forskare på Lunds universitet. Technology Transfer är en ny verksamhet som

Sparbanksstiftelsen Skåne bidrar till verksamheten
med 950 000 kronor under två år.
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Beviljade anslag 2004
Nedan redovisas projekt för vilka Sparbanksstiftelsen Skåne beviljade anslag under 2004.
Forskning

Näringsliv

Lunds universitet Företagsekonomiska Institutionen
för projektet ”Styrelsens betydelse för utveckling
av små och medelstora företag”
3 052 460 kr
Lunds universitet, Campus Helsingborg
för doktorandprojekt inom Service Management
åren 2005–2008
3 000 000 kr
Ideon Agro Food för innovationsprocesser
inom livsmedel
1 200 000 kr
Medeon AB Livsstilscenter för förstudie
för Livsstilscenter
700 000 kr
Lunds universitet, Campus Helsingborg för
projektet ”Komplexa räddningsinsatser”
438 862 kr
Lunds universitet, Campus Helsingborg för
forskningsstudie kring Skåne som handelsplats
i medier och reklam
434 668 kr
Karlstads universitet för projektet
”Mångfald lönar sig”
115 000 kr
Malmö Högskola för forskningskonferens inom
området projektledning
40 000 kr

Lunds universitet, Internationella miljöinstitutet
för projektet DeLabs åren 2005–2007
1 500 000 kr
Lunds universitet, VentureLab för utökning
av inkubatorverksamhet
950 000 kr
Connect Skåne för utveckling av verksamheten
2005-–2007
450 000 kr
Lokal bank Sydvästra Skåne, för arrangerande
av näringslivskvällar 2005–2007
450 000 kr
Futurum Creative Center vid Kristianstad Högskola
för utveckling av verksamheten
400 000 kr
LTH, Creative Food Business för utveckling
av kreativ affärsprocess inom livsmedelssektorn
350 000 kr
Nyföretagarcentrum Malmö för utveckling av
verksamheten
150 000 kr
Idéforum Nordvästra Skåne för projekt om
kommunikation Näringsliv – Universitet
120 000 kr
Helsingborgs nyföretagarcentrum för utveckling
av verksamheten
100 000 kr
Lokal bank Klippan för ”Tillväxtseminarium”
75 000 kr
Styrelseakademin för utveckling av verksamheten
60 000 kr
Skånes Näringslivsarkiv
20 000 kr
SNS för framtidssymposium
20 000 kr
4 645 000 kr

8 980 990 kr
Utbildning
Borstahusens Museiförening för inredning och
utrustning av planerat kulturhus
1 500 000 kr
Drömmarnas Hus för teaterprojektet
”Malmö brinner”
1 000 000 kr
LTH Technolution för grundskoleprojekt om
teknikens utmaningar, problem och möjligheter
700 000 kr
Perstorps kommun för uppbyggnad av utställningen
”Plastens hus”
500 000 kr
Hässleholms kommun för projektet
”Designkraft i Skåne”
500 000 kr
Högskolestipendier, 16 stipendier å vardera
25 000 kr för examensarbeten vid Lunds universitet
och Malmö Högskola
400 000 kr
Malmö Stadsbibliotek för ”Designbibliotek”
400 000 kr
Ung Företagsamhet för utveckling av verksamheten 300 000 kr
Ekonomihögskolan Partnerskap, Lund, för företagsrådgivning till studenter vid Ekonomihögskolan
200 000 kr
Barn- o ungdomskulturgruppen i Malmö
för teaterprojekt ”En resa som ingen annan”
160 000 kr
Företagsgruppen i Osby för projekt ”40-minus”,
ett nätverk för yngre företagare
100 000 kr
Akademiska Föreningen, Lund, för att skapa en
mötesplats för studenter
100 000 kr
Ord- och matematikverkstaden i Trelleborg för
projekt för vuxna med inlärningshinder
100 000 kr
Lokal bank Sydvästra Skåne för seminarieserie om
entreprenörskap för studenter vid Malmö Högskola 80 000 kr
Lokal bank Sydvästra Skåne till stipendieverksamhet
i gymnasier
65 000 kr
Glassfabriken KC, Malmö, för kvällsaktiviteter
för ungdomar
60 000 kr
Mötesplatsen i Malmö för integrationsprojekt
för förskolor i Malmö
55 000 kr
LRF Hässleholm till lantbruksprojekt för skolungdom 50 000 kr
C4 Idéforum till uppfinnarverkstad för ”Snilleblixtar” 50 000 kr
Sofielunds Folkets Hus för närradioverksamhet
24 000 kr
Föreningen Industrihistoria för konferens om
skånsk livsmedelshistoria
20 000 kr
Utrikespolitiska föreningen för projektet
”I Dag Hammarskölds fotspår”
12 550 kr

Kultur
Dansstationen för utvecklingsprojekt för samproduktioner och internationella gästspel
för barn och unga i Skåne åren 2005–2007
1 500 000 kr
Inkonst för inredning av scen för virtuell teknik
810 000 kr
Malmö Högskola E A T för samarbetsprojekt
mellan konst och teknik
726 000 kr
WG Film, Malmö, om Turning Torso
311 576 kr
Kulturstipendier inom områdena musik, teater,
dans, konst film och litteratur å vardera 50 000 kr
300 000 kr
Föreningen Mixkultur, Malmö för inköp av
studioinventarier och inredning
185 140 kr
Malmö Opera- & Musikteater för utvärdering
av barnoperaprojektet
171 520 kr
Skånes Dansteater för föreställningen Roots
150 000 kr
Musik i Syd Swedish Jazz Celebration
150 000 kr
Teater Kuppmakarna, Osby, för föreställningen
”Loshultskuppen”
150 000 kr
Casa del Tango, Malmö, för Svensk-Argentinsk
tangoshow
150 000 kr
Teater Nostra, Yngsjö, för föreställningen
”Den siste vikingen”
150 000 kr
Teater 23 för projektet ”Söndagsscen”
140 000 kr
Konstfrämjandet i Skåne
125 000 kr
Huaröds Kammarorkester
120 000 kr
Stipendier till de Konstnärliga Högskolorna
100 000 kr
Ulrika Rang och Maria Crona, Malmö, för filmen
Moa och Miriam
100 000 kr
Teater Blå
100 000 kr
Kostr-Film HB, filmen ”Spättans Väg”
100 000 kr
Teater Terrier, Malmö, för jubileumsföreställning
80 000 kr
Teatr Weimar
80 000 kr
Skånska Operan för föreställningen ”Muntra
Fruarna i Windsor”
75 000 kr
Teater Kärlek
75 000 kr
Kortfilmen ”Ester”, Mia Hulterstam, animerad film 75 000 kr
Folkets Bio, Malmö, för filmvisning vid Malmöfestivalen 2004
70 000 kr
Föreningen Bellatrix, Malmö, för humorklubb
67 000 kr
Öresundssolist för priser i tävling för violinister
62 500 kr
Hässleholms Teatersällskap
60 000 kr

6 376 550 kr
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Clownronden
60 000 kr
Malmö Akademiska Kör för konserten ”Requiem
for my friend”
55 000 kr
Musikföreningen Ribbans Vänner, Malmö, för
musikfestival
50 000 kr
Musikalteatern
50 000 kr
Shemusic i Malmö
50 000 kr
Skånes Konstförening
50 000 kr
Författarcentrum Syd
50 000 kr
Lunds universitet, Konsthögskola för 2 stipendier
å vardera 25 000 kr
50 000 kr
Mustafa Maha & Rashid Ibrahim, Malmö, för bildkonstnärligt
projekt om människan, natur och teknologi
45 000 kr
Konst/Design Örestad
40 000 kr
Jazz i Malmö för Malmö Jazzdagar 2004
35 000 kr
Rörelsen Koreografer i Skåne
35 000 kr
Ung i Kör Syd i Ängelholm
32 000 kr
Tonteatern för amatörteaterföreställningen ”Oliver” 30 000 kr
Musikhögskolan Malmö SMASK
30 000 kr
Tinroof Produktion
30 000 kr
Performing Arts Exchange
30 000 kr
Folkets Park, Kulturföreningen i Malmö, för kulturkarneval 2005
30 000 kr
Konstnärernas kollektivverkstad
28 532 kr
Obanteatern
28 000 kr
Malmö Amatörteater Forum
25 000 kr
Fotografi i Fokus
25 000 kr
Litteraturens Vänner
25 000 kr
Flamman Ungdomens Hus
25 000 kr
Teater Lilith
20 000 kr
Teater Lilith
20 000 kr
Engelholms Marching band
20 000 kr
Öresunds filmfestival
20 000 kr
Teaterfolket
15 000 kr
Glassfabriken KC, Malmö, för Graffitievent
11 000 kr
Bonanza, Malmö, för projektet ”Screenwriting
Experiment”
10 000 kr
Teater Morianen, Malmö för föreställningen
”Prins Hatt under jorden”
10 000 kr
Studioteatern
10 000 kr
Kullabygdens Symfoniorkester
10 000 kr
Bygdekören i Hjärnarp
10 000 kr
Malmö Filatelistförening
10 000 kr
Kulturkrafterna Klippan
5 000 kr

Föreningen Idrott för handikappade för idrottsutrustning
till idrott för barn och ungdomar med funktionshinder 60 000 kr
Malmöflickorna för deltagande i Svenska Gymnastikförbundets 100-årsjubileum
30 000 kr
3 924 000 kr
Övriga lokala projekt
Lokal Bank Helsingborg
Designåret 2005
150 000 kr
Lokal Bank Hässleholm
Konsert med Gleen Wish
50 000 kr
IFK Hässleholm för utbildning
15 000 kr
Hessleholms Teatersällskap
10 000 kr
Lokal Bank Höganäs
Jonstorps Byalag för Jonstorpsdagen 2005
31 000 kr
Höganäs Gymnastikförening
25 000 kr
Lerbergets Segelsällskap
19 000 kr
Lokal Bank Klippan
Nyvångs gruva
15 000 kr
Billesholms Musikkår
13 000 kr
Svenska Popfabriken
12 000 kr
Perstorps tennisklubb
12 000 kr
Ö Ljungby IF
10 000 kr
FK Boken
10 000 kr
Kvidinge socken Hembygdsförening
10 000 kr
Åstorps Björnboulare
8 000 kr
Riseberga Färingtofta Hembygdsförening
8 000 kr
Åstorps cykelklubb
8 000 kr
Kvidinge Scoutvänner
7 000 kr
Bjuvs Musikkårs Drillflickor
7 000 kr
Klippans pensionärsbowling
7 000 kr
Åsbo Hemvärnsbataljon
6 000 kr
Klippans Scoutkår
6 000 kr
PRO Klippan
6 000 kr
Åby Innebandyklubb
5 000 kr
Lokal Bank Osby
Priser till årets detaljhandels-, industri- och
turistföretag
15 000 kr
Osby Hembygdsförening
12 000 kr
Musikfesten i Osby
8 000 kr
Osby innebandyklubb
8 000 kr
Fotbollsföreningen
8 000 kr
2 ledarstipendier till föreningar inom Osby kommun 5 000 kr
Lönsboda Innebandyklubb
5 000 kr
Osby Hockeyklubb
5 000 kr
Osby Simsällskap
5 000 kr
Premier till förtjänta elever i gymnasieskolan i Osby 4 000 kr
Lokal Bank Landskrona
Teaterföreställning Fröken Julie
50 000 kr
Hemsida för tidningen ”Folk och Bygd”
25 000 kr
Lokal Bank Sydvästra Skåne
Malmö Redhawks ungdomsverksamhet
100 000 kr
Skånedagarna på Bosjökloster
100 000 kr
Unga Örnar Blomman
45 000 kr
Friskis o Svettis Trelleborg
40 000 kr
Höllvikens Gif ungdomsverksamhet
40 000 kr
Utsmyckning lasarettet Trelleborg
25 000 kr
Sundsgymnasiet Vellinge
15 000 kr
Markus Nilsson för CD-produktion
10 000 kr
Lokal Bank Ängelholm
Jazzfestival i Ängelholm
20 000 kr
Ängelholms simsällskap
20 000 kr
Ängelholms flygmuseum
15 000 kr
Ängelholms kvartettsångare
10 000 kr
Ballongteatern
10 000 kr
1 050 000 kr

7 263 268 kr
Idrott
Skånes Idrottsförbund för idrottsledarprojekt åren
2005–2006
1 260 000 kr
IFK Malmö för integrationsprojektet ”Utan gränser” 500 000 kr
Skånes Idrottsförbund till ”Barnmotionsläger”
för överviktiga barn
350 000 kr
Malbas Basket, Malmö, för ungdomsprojektet
”Hela Malmö”
300 000 kr
Skånes Idrottsförbund för ”Skånsk Idrottsgala”
250 000 kr
Helsingborgs Basket för integrationsprojekt
200 000 kr
Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation
för integrationsprojekt
199 000 kr
Skånes Cykelförbund för projektet ”Ringsjön Runt” 155 000 kr
Skånes Cykelförbund för cykelloppet
”Ringsjön Runt”
150 000 kr
MAI för integrationsprojekt med 13 skolor i Malmö 150 000 kr
Husie IF, Malmö, för ungdomsverksamhet
120 000 kr
Idrottsstipendium
100 000 kr
Helsingborgs Basket för friskvård och integration
i skolan
100 000 kr

Totalt beviljade anslag 2004
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32 239 808 kr
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eller kultur inom verksamhetsområdet. Detta syfte
ska tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag
till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på
stiftelsens förmögenhet. Stiftelsens geografiska verksamhetsområde omfattar hela Skåne län.
Aktier i FöreningsSparbanken AB
Stiftelsen innehade vid 2003 års utgång 7 300 000
aktier i FöreningsSparbanken AB. Under år 2004
har stiftelsen förvärvat ytterligare 175 000 och försålt
150 000 aktier i banken.
Aktieinnehavet uppgick sålunda vid utgången av år
2004 till 7 325 000 aktier utgörande 1,38 procent av
samtliga aktier i FöreningsSparbanken AB.
Stiftelsen erhöll våren 2004 utdelning på sina aktier i
FöreningsSparbanken AB om totalt 41 975 tkr.
Foto:
Klas Andersson

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
2004.
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 2004
utgör 61 455 551 st, vilket motsvarar 11,6 procent av
samtliga aktier i banken.
Stiftelsen mottog under året utdelning från förvaltningsbolaget med 546:50 kronor per aktie eller totalt
51 943 tkr. Stiftelsen har såsom villkorat aktieägartillskott till förvaltningsbolaget överfört 346:50 kronor
per aktie eller totalt 32 933 tkr.
Sparbanksstiftelsernas Nya Förvaltnings AB
Under hösten 2004 bildades ett nytt bolag
– Sparbanksstiftelsernas Nya Förvaltnings AB.
Sparbanksstiftelsen Skåne tecknade i en nyemission
223 826 aktier till en teckningskurs å 1 krona per
aktie i bolaget motsvarande 22,38 procent ägarandel.
Övriga aktier i det Nya Förvaltningsbolaget tecknades
av de andra sparbanksstiftelser som äger aktierna i
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB. Till det Nya
Förvaltningsbolaget kommer Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB att överlåta samtliga sina aktier
i FöreningsSparbanken. Sparbanksstiftelsen
Skåne kommer liksom flertalet andra sparbanksstiftelser som äger det Nya Förvaltningsbolaget

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.
Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott
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också att överlåta samtliga sina direktägda aktier i
FöreningsSparbanken. Efter överlåtelserna av bankaktierna, vilket beräknas ske under våren 2005, kommer det Nya Förvaltningsbolaget att inneha cirka 16
procent av aktier och röster i FöreningsSparbanken.
Transaktionerna kommer inte att förändra
Sparbanksstiftelsen Skånes förmögenhet.

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
17 november 2004. Mottagare var Thomas Jönsson,
Föreningen Idrott för Handikappade.

Anslag
Stiftelsen har enligt ändamålsparagrafen i stiftelseförordnandet möjlighet att lämna anslag för att främja
näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur.

Högskolestipendier
Under år 2004 har utdelats sexton stipendier, vardera å 25 000 kronor, avseende examensarbeten på
Ekonomihögskolan i Lund, Lunds Tekniska Högskola,
Medicinska fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet samt Malmö Högskola.
Under 2004 har också nyinrättats sex stipendier
å vardera 25 000 kronor för examensarbeten vid
Musikhögskolan, Teaterhögskolan och Konsthögskolan
i Malmö.

Stiftelsen har fattat ett principbeslut att detta ändamål
kan uppfyllas bland annat genom
a)

anslag till sådan forskning – gärna med tvärvetenskaplig uppläggning – vid universitet och högskolor i verksamhetsområdet, främst avseende
ekonomi, samhällskunskap och miljöfrågor, särskilt av betydelse för invånare och näringsliv i
verksamhetsområdet;

b)

anslag till utveckling av näringsliv och stimulerande av entreprenörskap samt till utbildning
inom verksamhetsområdet. Stiftelsens huvuduppgift är att genom finansiering av förstudier
eller liknande starta projekt, vilka sedan lämpligen kan finansieras på annat sätt;

c)

anslag till projekt avseende utbildning, kultur
och idrott av betydelse för regionens utveckling
samt – i nära samarbete med de lokala bankerna
– för det lokala samhällets utveckling.

Styrelse
Stiftelsens styrelse har sedan föregående ordinarie
stämma bestått av följande ledamöter:
Allan Karlsson, Malmö, ordförande
Hans Laufeld, Helsingborg, vice ordförande
Christine Axelsson, Malmö
Anne-Marie Hansson, Trelleborg
Birgit Hansson, Malmö
Lars-Erik Larsson, Asmundtorp
Anders Paulsson, Vittsjö
Ann-Kristin Rahmberg, Perstorp
Johnny Örbäck, Malmö
Verkställande tjänsteman i stiftelsen till halvårsskiftet
2004 har varit Bertil Åkeson och därefter Thomas
Boström. Till ny ställföreträdare för verkställande
tjänstemannen har utsetts Ulf Karlström.

Under 2004 har anslag om totalt 32 240 tkr beslutats.
Under sin verksamhet har Stiftelsen därmed lämnat
anslag om sammanlagt 181 316 tkr. Anslagen 2004 förtecknas på sidorna 16–17 i denna årsredovisning.

Stiftelsen har under 2004 haft tio protokollförda styrelsesammanträden. Arvoden har under året utgått till
styrelsen med 387 tkr.

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

Kulturstipendier
Antalet kulturstipendier har under år 2004 uppgått
till sju om vardera 50 000 kronor vilka tilldelats Klas
Abrahamsson, teater; Anna Brag, konst; Anne Swärd,
litteratur; Pär Moberg, musik; gruppen Sorgenfri
Entertainment, film, samt Rani Nair och Carlos de la
Fé, båda dans.

Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning vid
årets slut framgår av följande resultat- och balansräkningar.
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Resultaträkning
Belopp i tkr
Not

2004

2003

2
1
3

93 918
1 229
–
-1 108
-1 916
-19

97 010
2 038
-6
794
-1 752
-19

92 104

96 477

17 813
109 917

–
96 477

7 257
-16 714

5 434
-25 799

100 460

76 112

-17 628

-24 581

82 832

51 531

Förvaltning
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Räntekostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar
Resultat av förvaltning
Resultat från avyttring av värdepapper
som är anläggningstillgång

Bokslutsdispositioner
Återföring av periodiseringsfond
Avsättning till periodiseringsfond
Resultat före skatt
Skatter

4

Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i tkr
Not

2004-12-31

2003-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

5

26

45

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

6
7

754 624
1 507

702 862
1 443

756 157

704 350

20
73

–
121

Kassa och bank

76 888

70 127

Summa omsättningstillgångar

76 981

70 248

833 138

774 598

468 739
192 482
661 221

468 675
140 557
609 232

117 105

107 648

118
17 628
246
153
36 667
54 812

18
24 587
119
87
32 907
57 718

833 138

774 598

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

Summa tillgångar

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

9

10

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

11

Summa eget kapital och skulder
Poster inom linjen

21

Kassaflödesanalys
Belopp i tkr
2004

2003

Den löpande verksamheten
Resultat av förvaltning

109 917

96 477

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar
Förändring upplupna ränteintäkter
Resultat från avyttring av värdepapper
Betalda skatter

19
48
-17 813
-24 587

19
-4
–
-24 976

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

67 584

71 516

-20
293

-1
-119

Kassaflöde från den löpande verksamheten

67 857

71 396

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Aktieägartillskott
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar

–
-25 615
-32 933
24 599

-43
-9 830
-37 851
–

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-33 949

-47 724

Finansieringsverksamheten
Utbetalda bidrag

-27 147

-28 151

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-27 147

-28 151

6 761

-4 479

Likvida medel vid årets början

70 127

74 606

Likvida medel vid årets slut

76 888

70 127

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

Årets kassaflöde
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Tilläggsupplysningar
Belopp i tkr
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Upplysning om revisors arvode
2004
Arvode och kostnadsersättning
SET Revisionsbyrå AB,
revisionsuppdrag
35
SET Revisionsbyrå AB,
övriga uppdrag
39
Övriga revisorer, revisionsuppdrag 29
Summa
103

Not 6

Ingående anskaffningsvärde
702 862
Förvärv aktier FöreningsSparbanken AB
25 391
Avyttring aktier FöreningsSparbanken AB
-6 786
Förvärv aktier Sparbanksstiftelsernas
Nya Förvaltnings AB
224
Aktieägartillskott Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
32 933
Utgående anskaffningsvärde
754 624

Not 1

Not 2

2003

30
31
61

Personal

Börsnoterade
aktier
FöreningsSparbanken AB
Onoterade aktier

Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB
Sparbanksstiftelsernas Nya
Förvaltnings AB

Avskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den
förväntade livslängden. Följande avskrivningsprocent
tillämpas:
Inventarier
20 procent
Not 4

Inkomstskatt
Förmögenhetsskatt
Summa
Not 5

2003

-14 040
-3 588
-17 628

-21 672
-2 909
-24 581

04-12-31
94
-

03-12-31
51
43

94
-49
-19

94
-30
-19

-68
26

-49
45

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

9 830
37 851
702 862

Antal
aktier

Bokf.värde

Börsvärde
04-12-31

7 325 000

331 368

1 212 288

Antal
aktier

Bokf.värde

Beräknat
värde
04-12-31

95 046

423 032

1 782 398

223 826

224
423 256

224
1 782 622

Stiftelsens aktieinnehav i Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB har under 2004 varit oförändrat
95 046 aktier (19 procent) av bolagets totala antal om
500 000. Genom ny lagstiftning som införts den
1 juli 2003 kommer realisationsvinster och utdelning
på Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB:s aktieinnehav i FöreningsSparbanken i framtiden att vara
skattefri så länge röstetalet överstiger 10 procent.
Med anledning av detta har avdrag inte gjorts för
uppskjuten skatt i ovan angivet beräknat värde.

Skatter
2004

655 181

Posten avser börsnoterade aktier
i FöreningsSparbanken AB samt onoterade aktier
i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB och
Sparbanksstiftelsernas Nya Förvaltnings AB.

2004
2003
Medelantal anställda
Män
2
2
Kvinnor
1
0
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse, beredningsutskott
och valberedning
410
297
Huvudmän
31
28
Övriga anställda
410
288
Summa
851
613
Sociala kostnader
257
181
(varav pensionskostnader)
(-)
(-)
Not 3

Andra långfristiga värdepappersinnehav
04-12-31
03-12-31

I december 2004 tecknade stiftelsen 223 826 aktier
(22,38 procent) av totalt 1 000 000 aktier i det
nybildade bolaget Sparbanksstiftelsernas Nya
Förvaltnings AB.
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Tilläggsupplysningar
Belopp i tkr
Not 7

Andra långfristiga fordringar

Ingående värde
Uppskrivning
Utgående värde

Not 10 Obeskattade reserver

04-12-31

03-12-31

1 443
64
1 507

1 378
65
1 443

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
Periodiseringsfond vid
2004 års taxering
Periodiseringsfond vid
2005 års taxering
Summa

Värderingen av reversfordran Sparbanksstiftelsen
Första (nom 2 538 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.
Not 8

Förutbet. kostnader och upplupna intäkter

Förutbetald hyra
Övriga poster
Upplupna ränteintäkter
Summa
Not 9

04-12-31

03-12-31

9
1
63
73

9
112
121

Not 11

Eget kapital
Bundet
eget kapital

Belopp vid
årets ingång
468 675
Uppskrivning
revers Sparbanksstiftelsen Första
64
Årets resultat
Årets beslutade
bidrag
Återföring bidrag år
1998 och 2001–2003
Belopp vid
årets utgång
468 739

Fritt
eget kapital

Summa

140 557

609 232

82 832

64
82 832

-32 240

-32 240

1 333

1 333

192 482

661 221

04-12-31

03-12-31

-

7 257

6 457

6 457

17 424

17 424

23 341

23 341

27 370

27 370

25 799

-

16 714
117 105

81 849

04-12-31
93
153
246

03-12-31
51
68
119

Upplupna kostnader

Sociala avgifter
Övriga poster
Summa

Malmö den 7 mars 2005
Allan Karlsson
ordförande
Hans Laufeld
vice ordförande
Lars-Erik Larsson

Christine Axelsson

Anne-Marie Hansson

Anders Paulsson

Ann-Kristin Rahmberg

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits denna dag.
Malmö den 15 mars 2005
Rolf Angsmark

Willard Möller
Auktoriserad revisor
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Birgit Hansson
Johnny Örbäck

Revisionsberättelse

Till styrelsen
i Sparbanksstiftelsen Skåne
Org nr: 846004-7585

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning för Sparbanksstiftelsen Skåne för år 2004. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 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 årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i styrelsen för att kunna bedöma
om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller
om ledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser
att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Malmö den 15 mars 2005
Rolf Angsmark

Willard Möller
Auktoriserad revisor
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Internet

Fler träffar stiftelsen på nätet

Allt fler känner till
Sparbanksstiftelsen
Skånes verksamhet. Det märks inte
minst på besöksfrekvensen på stiftelsens
hemsida. Besökarna
hämtar – i större
utsträckning än tidigare
– hem information, laddar
ner ansökningsblanketter och får
via webben kunskap om vilka typer
av projekt som stiftelsen premierar.
På hemsidan presenterar Sparbanksstiftelsen Skåne
också sin verksamhet och sin organisation. Stort
utrymme ges åt att i reportageform redovisa flera av
de projekt som beviljats anslag. Reportagen ger viktig
marknadsföring åt stiftelsen, men även åt de projekt
som stiftelsen stödjer. Avsikten är att uppdatera
reportagen så pass ofta att det motverkar att hemsidan uppfattas som statisk. På hemsidan finns även
kalendarium med information om ansökningstider,
sammanträden samt presentationer av styrelsen,
huvudmän och kontaktpersoner. Dessutom finns
alltid en gedigen och uppdaterad ekonomisk
information tillgänglig.
Gör gärna ett besök på

www.sparbanksstiftelsenskane.se
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Styrelse och huvudmän
Styrelse

Huvudmännen
i Sparbanksstiftelsen Skåne
Valda till och med stiftelsens ordinarie stämma 2006
av huvudmännen

Allan Karlsson

Lena Adler-Larsson
Monica Ahlgren
Leif Almö
Bengt Andersson
Nils-Arvid Andersson
Bertil Engdahl
Kent Ericson
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

Ordförande Malmö

Hans Laufeld
Vice ordförande
Helsingborg

Christine Axelsson
Ledamot Malmö

Anne-Marie Hansson
Ledamot Trelleborg

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

* Har under år 2005 avsagt sig uppdraget.

Birgit Hansson

Valda till och med stiftelsens ordinarie stämma 2008
av kommunfullmäktige i

Ledamot Malmö

Bjuv
Burlöv
Helsingborg

Lars-Erik Larsson
Ledamot Asmundtorp

Hässleholm
Höganäs
Klippan
Landskrona
Malmö

Anders Paulsson
Ledamot Vittsjö

Osby
Perstorp
Svedala
Trelleborg
Vellinge
Åstorp
Ängelholm

Ann-Kristin
Rahmberg

Ledamot Perstorp

Johnny Örbäck
Ledamot Malmö
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Christer Landin
Kent Wollmér
Yvonne Augustin
Hans G Johansson
Jan-Olof Samuelsson
Lars-Göran Wiberg
Ulf Molin
Bengt Alfredsson
Berith Persson
Kent Andersson
Gunn Hanéll
Per-Olof Olofsson
Iva Parizkova Ryggeståhl
Erland Nilsson
Lars-Göran Thulin
Björn Jönsson
Monica Nordbladh
Klas Kristensson
Ronny Sandberg
Mårten Gigel

Ekeby
Åkarp
Rydebäck
Helsingborg
Råå
Hässleholm
Jonstorp
Ljungbyhed
Landskrona
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Osby
Perstorp
Svedala
Trelleborg
Vellinge
Nyvång
Ängelholm

Kontakt

Thomas Boström
Verkställande tjänsteman

Ulf Karlström
Ställföreträdande verkställande
tjänsteman

Karin Heskebeck
Sekreterare

Sparbanksstiftelsen
Skåne
Box 4130
203 12 Malmö
Besöksadress: Adelgatan 9
Tel: 040-24 28 01, 040-24 28 04
Fax: 040-23 57 20
www.sparbanksstiftelsenskane.se

