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ORDFÖRANDEN

HAR

ORDET

237 miljoner kronor – för Skånes bästa!
Elva svenska sparbanksstiftelser – däribland Sparbanksstiftelsen Skåne – är med ett aktieinnehav
på drygt 20 procent den största enskilda ägaren i
FöreningsSparbanken. Stiftelsernas främsta uppgift är
att verka för att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt verka
för att banken ska fortsätta att vara en effektiv aktör
på marknaden.

Beträffande anslagsverksamheten vill jag särskilt
nämna den positiva
utvecklingen av Barnoperaprojektet, som finansierats
av Sparbanksstiftelsen Skåne
med 13,5 miljoner kronor
under tre år. Projektets fortsatta
verksamhet har nu säkerställts genom
finansiering med offentliga medel.

Som ett uttryck för sparbanksrörelsens grundläggande idéer använder sparbanksstiftelsen större delen
av avkastningen på aktieinnehavet i banken till att
finansiera olika projekt – inom områdena forskning,
näringsliv, kultur, idrott och utbildning – för att
utveckla vårt samhälle.

I syfte att ytterligare förbättra dialogen med stiftelsens lokala nätverk har under 2005 genomförts den
förändringen i stiftelsens förordnande och stadgar, att
reglerna om huvudmän ersatts med bestämmelser om
ett förtroenderåd bestående av 40 ledamöter. Dessa
ska gemensamt med representanter för de lokala bankerna biträda stiftelsens styrelse med beredningen av
de lokala, mindre anslagsärendena.

För Sparbanksstiftelsen Skåne var antalet ansökningar
rekordhögt under 2005 – drygt 900, att jämföras med
400–500 under de senaste åren. Anslag på drygt 56
miljoner kronor beviljades, vilket var nära nog en fördubbling av föregående års volym. Totalt har stiftelsen
beviljat drygt 237 miljoner kronor i anslag sedan denna
verksamhet inleddes 1995, fördelade på:
• Forskning 74 miljoner kronor
• Kultur 73 miljoner kronor
• Näringsliv 34 miljoner kronor
• Idrott och utbildning 56 miljoner kronor
Nytt inom anslagsverksamheten är det samarbetsavtal inom områdena forskning och näringsliv som vi,
tillsammans med Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta,
ingått med Lunds universitet. Avtalet innebär ett årligt
finansiellt stöd till Lunds universitet med 10 miljoner
kronor per år, fördelat på tre år. Sparbanksstiftelsen
Skåne bidrar med 60 procent och Sparbanksstiftelsen
Färs & Frosta med 40 procent av beloppet. I årets
anslagsvolym ingår vårt åtagande för det första av
dessa tre år.
För att underlätta den praktiska hanteringen av det
snabbt växande antalet anslagsansökningar har vi gått
över till ett digitalt ansökningsförfarande. Det webbaserade systemet startar under år 2006 och nås via
stiftelsens hemsida. Beslutet att involvera hela styrelsen i anslagsberedningen via fyra beredningsgrupper
har underlättat arbetet med de stora volymerna och
fortsätter även under 2006.

Under årets första kvartal genomförde stiftelsen en
planerad omstrukturering av sitt aktieinnehav. Hela
innehavet på drygt 7 miljoner direktägda aktier
har överförts till ett nytt förvaltningsbolag, som
ägs av de elva ursprungliga sparbanksstiftelserna.
Sparbanksstiftelsen Skånes ägarandel i bolaget är
cirka 22 procent och vi är därmed den största ägaren.
Överföringen innebär bland annat att utdelningen från
förvaltningsbolaget blir skattefri, vilket möjliggjort
den ökade anslagsvolymen under 2005. Stiftelsen har
under året placerat en del av sin likviditet i aktier
i FöreningsSparbanken och har därmed också ett
direktinnehav på 650 000 aktier.
Den ökade anslagsvolymen har också möjliggjorts av den fortsatt positiva utvecklingen för
FöreningsSparbanken, som under 2005 utsetts till
Årets Bank och Årets Affärsbank. Den lovande
utvecklingen i banken och de satsningar som stiftelsen
gjort på att effektivt bereda den ständigt ökande volymen av ansökningar, gör att vi med tillförsikt ser fram
emot ett nytt år fullt av utmaningar.
Som vanligt vill jag sluta med att tacka styrelsen,
förtroenderådet och vårt kansli. Ni har alla i hög grad
bidragit till det mycket lyckade resultat för år 2005,
som Sparbanksstiftelsen Skåne kan visa med detta
bokslut.
Allan Karlsson
ordförande

xxx
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STIPENDIATER

2005

Årets kulturstipendiater

Sparbanksstiftelsen Skåne hade i maj glädjen att för femte
året i rad dela ut sina kulturstipendier – på sammanlagt
300 000 kronor – till sex framstående kulturutövare i Skåne
inom film, konst, litteratur, musik, teater och dans.
Foto stipendiater: Klas Andersson

Dans – Lisa Torun
Lisa Torun kombinerar erfarenhet
ur det skånska och europeiska
perspektivet på nya spännande
sätt i sin danskonst. Hon är nyskapande och orädd, fylld av nya och
spännande idéer och har på ett
ypperligt sätt gjort sig bemärkt
både nationellt och internationellt.

Musik – Christian Kjellvander
Film – Jenifer Malmqvist
Jenifer Malmqvist har, på en
inom filmbranschen kort tidrymd,
utvecklat en helt egen stil såväl
i form som innehåll. Goda exponenter för denna stil är dokumentären ”Ängel, bängel” om Jenifers
farmor, visad i TV och filmen
”I fred”, där hon med humoristisk, skärskådande blick visar oss
skånsk-svensk vardagssurrealism.

Hos Christian står sångskrivandet
i centrum. Här finns en tydlig förankring i rockmusiken, men också
en stor påverkan från country- och
folkmusik. Hans sånger har en
tidlöshet, som gör att de kommer
att finnas bland oss för en lång tid
framöver.

Konst – Magnus Wallin
Magnus Wallin har med en avskalad visuell gestaltning, i en
blandning mellan ideala former
från konst- och medicinhistoria,
myt och populärhistoria, renodlat
former och skeenden, som på ett
våldsamt och poetiskt sätt problematiserar centrala händelser i vår
samtid. Med den normala kroppen
som utgångspunkt har han i sina
animerade filmer skapat verk, som
på ett unikt, engagerat och konsekvent sätt lyfter fram den avvikandes utsatthet.

4

Teater – Pia Örjansdotter
Litteratur – Ida Börjel
Ida Börjel debuterade 2005 med
diktsamlingen Sond, för vilken
hon erhöll både Debutantpriset
och Katapultpriset. Hon är född i
Lund 1975 och har en fil. kand. i
litteraturvetenskap. Hon tilldelas
Sparbanksstiftelsen Skånes kulturstipendium i litteratur för sin
förmåga att i sin listiga och referensrika dikt förena lek och allvar,
det allmänna och det personliga.

Redan som elev brände Pia sig
fast i teaterpublik och kritik med
ett nervigt, starkt porträtt av den
unga kvinnan i Eldansikte av
Marius von Mayenburg. Sedan
hon som färdigutbildad återkom
till Helsingborgs Stadsteater, har
Pia spelat ett antal roller med stor
pregnans och inlevelse, nu senast
huvudrollen i Margareta Garpes
Limbo – återigen med en självutlämning och nerv, som bådar för
ett kommande stort konstnärskap.

STIPENDIATER

2005

Årets idrottsstipendiat

Idrottsledare – Lena Andersson-Stenquist
Malmö Simsällskap
Stipendiet har tilldelats Lena Andersson-Stenquist för hennes
roll som eldsjäl och frontfigur i en pedagogik som inneburit
ett nytänkande vad gäller det så angelägna arbetet att lära
barn simma. Med starkt engagemang och smittande glädje
har hon gått i bräschen för en simundervisning som utgår
från barnens egna förutsättningar.

Årets högskole- och universitetsstipendier
Universitet- och högskolestipendier
Lunds universitet och Malmö högskola
Under 2005 har Sparbanksstiftelsen Skåne delat ut
16 stipendier på 25 000 kronor vardera till examensuppsatser vid Lunds universitet och Malmö högskola
enligt följande fördelning:
• Ekonomihögskolan 100 000 kr
• Lunds Tekniska Högskola 100 000 kr
• Medicinska fakulteten 50 000 kr
• Naturvetenskapliga fakulteten 50 000 kr
• Malmö högskola 100 000 kr
De konstnärliga högskolorna i Malmö
En motsvarande stipendieverksamhet på sammanlagt
6 stipendier på 25 000 kronor vardera har under 2005
öppnats för de konstnärliga högskolorna i Malmö:
Musik-, Teater- och Konsthögskolorna.
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INTERNETSATSNING

Webbaserat system underlättar
hantering av anslagsansökningar

Sparbanksstiftelsen Skåne är den första av landets
sparbanksstiftelser som går över till ett webbaserat
system för att hantera anslagsansökningar. Det nya
systemet, som nås via stiftelsens hemsida, innebär
avsevärda förenklingar och förbättringar – både för
den sökande och för stiftelsens hantering av ansökningar.
Investeringen i det nya, webbaserade systemet har
påskyndats av de snabbt ökande volymerna av ansökningar. Volymen har fördubblats det senaste året och
uppgår nu till en årstakt av cirka 1 000 ansökningar.
Med tanke på att stiftelsens verksamhet generellt
uppmärksammas allt mer finns det anledning att tro
på en fortsatt ökning av antalet ansökningar.

Underlättar för alla
Det nya systemet gör att den sökande skriver in alla
uppgifter i ett elektroniskt formulär på hemsidan.
Som kvitto på att ansökan kommit fram får avsändaren automatiskt ett referensnummer. Det används i
all vidare kommunikation med stiftelsen, exempelvis
kompletterande information om ansökan. I en förlängning är ambitionen att även rapportering om hur ett
projekt fortlöper och slutredovisning ska ske via systemet, som är betydligt smidigare än vad som kunnat
åstadkommas med manuell hantering.
Även för stiftelsen innebär investeringen betydande
vinster, både för kanslipersonal och de beredningsgrupper som hanterar ansökningarna samt styrelsen
som fattar beslut om anslag.
Förbättrad hemsida
Internet blir allt viktigare kanal för stiftelsens kommunikation med omvärlden, vilket märks i successivt
stigande antal besök. Under 2005 har hemsidan – förutom den nya funktionen med webbaserat ansökningssystem – arbetats om med nytt grafiskt manér
och användarvänlig navigation.

www.sparbanksstiftelsenskane.se

Foto: Klas Andersson
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AKTUELLA

PROJEKT

Stiftelsegemensamt anslag på 30 miljoner kronor
till forskningsprojekt vid Lunds universitet

Sparbanksstiftelsen Skåne har under 2005 inlett ett
nytt samarbete med Lunds universitet. Tillsammans
med Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta ställer vi
tio miljoner kronor per år till Lunds universitets
förfogande under 2005–2007. Sparbanksstiftelsen
Skåne bidrar med 60 procent av pengarna och
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta med 40 procent.
För vart och ett av åren ska sex miljoner kronor avsättas för fri forskning medan fyra miljoner ska gå till
kommersialisering av forskningsresultat som universitetet bedriver via LU Innovation och dotterbolaget
Lunds universitets utvecklingsbolag (LUAB).

Det första årets medel på sex miljoner kronor fördelas
på tre projekt:
•

Delfinansiering av ett nytt tvärvetenskapligt forskningscentrum för utveckling av telekommunikation benämnt Com Center Lund.

•

Delfinansiering av Centrum för innovation och
forskningsbaserade småföretag inom nanovetenskap och nanoteknik.

•

Delfinansiering av tvärvetenskapligt forskningscentrum kring diabetes.

Sparbanksstiftelsen Skåne har sedan 2002 haft ett
samarbete med LUAB i syfte att väsentligt öka volymen av nystartade innovativa bolag med ursprung i
forskningsresultat. Den nya överenskommelsen är en
fortsättning på ett mycket framgångsrikt arbete med
att skapa värden för såväl universitetet som regionens näringsliv.
De forskningsmedel som Lunds universitet
årligen disponerar är praktiskt taget alltid
bundna till viss forskningsinriktning. De
medel som nu ställs till förfogande är i den
meningen fria och får tas i anspråk för
projekt som universitetet tillsammans
med Sparbanksstiftelsen Skåne och
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
kan enas om.
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AKTUELLA

PROJEKT

Landsbygdens turism i fokus

Turistnäringen blir allt
viktigare i vår upplevelsefixerade värld. Skåne
är inget undantag,
men de satsningar
som görs på turismen
görs huvudsakligen i
större städer och tätorter. Samtidigt är det
den skånska landsbygden som lockar många
utländska besökare och
en rad projekt, större och
mindre, pågår för att utveckla
naturturismen på ett målmedvetet sätt.
För att ta reda på hur man arbetar med turistnäringen på den skånska landsbygden och för att
etablera ett nätverksbyggande bland de olika aktörerna
har Institutionen för Service Management vid Lunds
universitet startat ett projekt som ska drivas under
tre år.
– Landsbygdens turistnäring är en vit fläck ur forskningssynpunkt, konstaterar Johan Hultman, som är
ansvarig för projektet.
Han är en av de två seniora forskare som tillsammans
med en doktorand under tre år ska bena ut många frågor. Forskningsprojektet inleds med tre fallstudier där
man för det första analyserar de strategier som finns
för entreprenörer inom turistnäringen. För det andra
tittar man på produktion, marknadsföring och konsumtion av natur- och kulturvärden och för det tredje
användningen av natur- och kulturvärden för att skapa
en geografisk identitet.
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– Vår referensgrupp ska
sedan reagera på forskningsresultaten och
diskutera vilka förutsättningar det finns att
omsätta dessa i praktiken. Dessutom ska
de generera nya idéer
för oss att forska vidare
kring, berättar Johan
Hultman.
Att locka turister att spendera pengar är en sak, att
samtidigt undvika att överexploatera miljö och kultur är en
annan. Därför är målet för forskningsprojektet att också hitta vägar till en förädling av
landsbygden där alla faktorer beaktas.
Fallstudierna tar sin utgångspunkt i tre specifika
natur- och kulturprojekt i nordvästra Skåne, i Höör
och på Österlen. Dessutom ska man följa arbetet med
öppnandet av ett naturcentrum i Fulltofta.
– Projektet kan leda till en förändrad självbild hos
dem som på något sätt arbetar med turism. Många
småföretagare tänker inte ens på att de är en del av
ortens turistnäring, påpekar Johan Hultman.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer projektet med
5 252 000 kronor under tre år.

AKTUELLA

PROJEKT

Företagsledare stöttar varandra

– En vd är ganska ensam, konstaterar Inger Mansfeld,
själv vd på Hjärntrusten Management.
Därför finns Hjärntrusten, som är ett kvalificerat och
aktivt nätverk för företagschefer. Varje trust består av
sju till tio personer som har likartade positioner men
kommer från icke konkurrerande företag och branscher. Grupperna är konstruerade för att ge effektivt
och anpassat utbyte åt varje deltagare och leds av en
erfaren handledare.
– Det bygger på att deltagarna är på samma nivå samt
att de varken konkurrerar eller har någon annan form
av beroende av varandra, förklarar Inger Mansfeld.
Idén till Hjärntruster är svensk och uppkom på 1980talet. I gruppen kan företagsledarna öppet diskutera
frågor som de inte kan ta upp med sina närmaste
medarbetare i företaget. Sekretessen är självklar och
deltagarna annonserar inte gärna om sin medverkan.
Varje Hjärntrust träffas regelbundet varannan månad
och handledarens uppgift är att se till att de frågor som
finns i gruppen kommer upp till diskussion. Deltagare
förväntas öppet både kunna ta och ge synpunkter och
bli stimulerad av att diskutera egna och andras frågeställningar på ett konstruktivt sätt.

Med en avgift på 42 000 kronor om året är dock verksamheten inte tillgänglig för alla. Därför sökte – och
fick – Inger Mansfeld stöd från Sparbanksstiftelsen
Skåne för att kunna erbjuda plats till ledare för
mindre, nystartade företag. Framförallt handlar det
om företag med inriktning på forskning som vuxit
upp kring universitet och högskolor i Lund, Malmö,
Helsingborg och Kristianstad.
– Vi förstod att många ville vara med, men inte hade
möjlighet, konstaterar hon.
De nya medlemmar som nu tillkommit har inte bara
samlats i en egen Hjärntrust, några har också placerats
i etablerade grupper eftersom deras erfarenheter passat in bättre där.
– Det stöd de nya företagen kan få i en Hjärntrust
kan vara avgörande för företagets överlevnad, avslutar
Inger Mansfeld.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer projektet med
840 000 kronor.

– Hjärntrusten kräver helt enkelt det som ofta kännetecknar framgångsrika företagsledare, säger Inger
Mansfeld.
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AKTUELLA

PROJEKT

Kreativ affärsprocess lockar fram nya affärsidéer

Creative Food Business, CFB,
siktar högt. Av de minst tio nya
affärsidéer man skapar ska fem
bli affärer inom ett år och ha en
växtkraft på minst 25 procent
under minst tre år. Dessutom
ska minst hälften av deltagarna
ingå i det växande CFB-nätverket.
– Målet är högt ställt, men vi
har klarat av det tidigare. Det är
fjärde gången vi genomför CFB,
säger projektledaren Christina
Skjöldebrand, som också är
affärsutvecklare på Krinova
Science Park.
Creative Food Business är en
kreativ affärsprocess för livsmedelsföretag i hela värdekedjan eller – från jord till bord
– som initiativtagaren Christina
Skjöldebrand, tillika adjungerad
professor i livsmedelsteknik vid
Lunds tekniska högskola, kallar
det.
Det hela startades i samband
med en debattartikel i Dagens
Industri för fem år sedan som
fick stor respons och ledde till
att Christina Skjöldebrand kunde bredda sitt redan
stora kontaktnät ytterligare. Som ledande forskare i
livsmedelsbranschen kände hon redan de flesta där
och kunde med hjälp av dessa starta en första omgång
av CFB. Fram till idag har 40 företag deltagit och
arbetsmetoderna är okonventionella för att uppmuntra
till kreativitet.
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– Teamarbeten uppmuntras för
att uppnå en korsbefruktning
mellan marknad, produktion
och produktutveckling och
mellan företag som söker nya
samarbetspartners, berättar
Christina Skjöldebrand.
Efter genomgången process
erbjuds riskkapital till de mest
livskraftiga idéerna och deltagarna erbjuds att fortsätta ingå
i nätverket för att bibehålla
kreativiteten i sina respektive
företag. Vissa idéer förädlas
inom företagen, andra innebär
startande av helt nya bolag.
I den fjärde omgången ska nu
innovationsprocessen utvecklas
vidare, bland annat genom att
man knyter fler experter från
olika områden till projektet.
– CFB-processen måste vara i
rörelse för att utvecklas vidare
och nå sina mål, konstaterar
Christina Skjöldebrand.
Därför kommer man också att
bedriva uppsökande verksamhet bland innovativa företag för
att få fram nya spännande gränsöverskridande idéer,
som i sin tur leder till nya livskraftiga företag.
Sparbanksstiftelsen Skåne bidrar med 700 000 kronor
till projektet Creative Food Business.

AKTUELLA

PROJEKT

Människans samspel med naturen

Hur skapar man ett rekreationsområde för storstadsmänniskor samtidigt som man bevarar och utvecklar
den biologiska mångfalden? Det är en fråga som ett
antal forskare vid Malmö högskola, Lunds universitet
och SLU i Alnarp under två år ska studera närmare
genom att engagera sig i utvecklingen av området
runt Arrie dammar. Projektet är ett pilotprojekt inom
svensk forskning kring närnatur och sker i samarbete
med Centrum för Biologisk Mångfald i Uppsala.

uppgift, som inbegriper många experter. Per Hillbur,
som själv är kulturgeograf, har i sin projektgrupp en
miljöhistoriker, två humanekologer, en paleoekolog
samt en växtekolog.

– Malmö är en stor stad med få grönområden och i
ytterområdena en befolkning med olika etnisk och
social bakgrund, säger projektledare Per Hillbur.

Förutom de tre kommunerna som gränsar till området
finns det också privata markägare och en lång rad ideella föreningar som påverkas av arbetet. Sammantaget
är det alltså en mängd aktörer som ska komma överens.

Det är dessa människor man hoppas ska hitta en oas i
det nya området, samtidigt som man tror att både professionella biologer och naturintresserade i allmänhet
ska intressera sig för den biologiska mångfalden.
Området, som utgörs av Arrie
före detta grustag, ligger
vid kommungränsen mellan Malmö, Vellinge och
Svedala. Det är vackert
kuperat med en rik
flora och flera intressanta djurarter, bland
annat fjärilar och
grodor. Att värna om
dessa värden samtidigt
som man främjar såväl
folkhälsa som integration är en grannlaga

– Processen hur man ska utveckla området är redan
påbörjad. Samtidigt pågår det redan aktiviteter idag
så det handlar inte om att starta från noll, berättar
Per Hillbur.

– Vår ambition är att en öppen planeringsprocess ska
utjämna de konflikter som kan uppstå.
För övrigt kommer vi att följa och
dokumentera arbetet med utvecklingen samtidigt som vi ska
fungera som diskussionspartner åt Region Skåne när
det gäller att ta fram en
handlingsplan, avslutar
Per Hillbur.
Sparbanksstiftelsen
Skåne stödjer
Arrie-projektet med
3 618 000 kronor
under två år.
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AKTUELLA

PROJEKT

Lockar fram lusten till läsning
Lusten att läsa finns inte naturligt hos
alla barn. Många får aldrig chansen
att upptäcka böckernas underbara
värld. Det är något Malmö stadsbibliotek tillsammans med stadsdelsbiblioteken och Pedagogiska
centralen vill råda bot på genom
projektet ”Läs!”.
– Det här är efterlängtat i hela
Malmö, berättar projektledaren
Hanna Sjöberg.
Redan sedan tidigare erbjuder biblioteken i Malmö ”bokprat” och biblioteksbesök, men i och med projektet blir det nu möjligt
att nå ut till alla elever i årskurs 2 och 5. Att man valt
just dessa årskurser beror på att barnen i tvåan oftast
kommit igång med sitt eget läsande, medan barn i
femman är de riktigt stora bokslukarna. Med bokpresentationer och högläsning väcker man dessa barns
intresse för litteraturen.
– Utbildade bibliotekarier kan hjälpa barnen att hitta
böcker som passar just för dem. Det har lärarna oftast
varken tid eller tillräckliga kunskaper för, säger Hanna
Sjöberg.

För att underlätta samarbetet med skolorna kommer man också att bygga
en ny webbsida för pedagogerna i
Malmö, där de kan gå in och boka
sina klasser för biblioteksbesök.
Projektet ska dessutom underlätta samarbetet mellan Malmös
folk- och skolbibliotek. Man
kommer även att satsa på såväl
författarbesök som utställningar
– allt för att väcka barnens läslust.
Att detta arbete välkomnas märks av
det oerhört positiva gensvar man fått
från skolorna redan i början av projektet.
– Läsningen är så viktig, speciellt i Malmö där
många skolor inte når målen, förklarar Hanna Sjöberg.
Själv brinner hon av entusiasm för sitt nya uppdrag
och möjligheten att få fler barn att upptäcka litteraturen. Men, påpekar hon, läsning är inte bara en källa till
glädje, utan också en demokratisk fråga.
– Läser man mycket blir man språkligt säkrare och gör
bättre ifrån sig i skolans alla ämnen, vilket i sin tur kan
öppna vägar för högre studier.
Sparbanksstiftelsen Skåne bidrar med 1 800 000
kronor till projektet Läs! under tre år.

Mer teater åt barnen!
Att låta teatern komma närmare, både rent fysiskt och
innehållsmässigt, är vad Malmö Dramatiska Teater
vill uppnå med sin nya ungdomssatsning. Målet är att
utöka repertoaren för barn med minst två produktioner
om året och minst en av dessa ska vara skriven av en
skånebaserad författare och utgå från dagens situation
för målgruppen. Dessutom vill man söka sig utanför
de ordinarie spelscenerna Intiman och Hipp i Malmö.
– Under hösten 2005 startade
vi med ett H. C. Andersenprogram där tre grupper med
tre skådespelare besökte
skolor i Malmö. De gjorde
120 klassrumsbesök under
september, oktober och
november, säger teaterchef Anders Lerner.

Under den tid teatern får hjälp med finansieringen
av dessa produktioner satsar man på att se över sina
resurser och arbetsformer så att man inom ramen för
ordinarie budget ska kunna fortsätta bedriva uppsökande verksamhet. Och intresse för att få se teater i
det egna klassrummet finns. När den nyskrivna pjäsen
”Stjärnpojken” annonserades blev gensvaret enormt.
– Den blev fulltecknad första dagen, vilket motsvarar
110 föreställningar, berättar Anders Lerner.
Han hoppas på möjligheten att fortsätta att
bedriva projektet under tre år så att teatern
ska hinna ställa om sin verksamhet för att
kunna nå ut till ännu fler.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer projektet med 500 000 kronor.

Fotograf: Peter Westrup
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AKTUELLA

PROJEKT

Danskonst i alla dess former

Skånes Dansteater, som är en av Skandinaviens främsta producenter av modern dans, flyttade under 2005
till nya lokaler i Båghallarna, Västra Hamnen i Malmö.
I samband med invigningen i oktober passade man
också på att arrangera festivalen Malmö – Sydafrika
– Världen, som avslutning på en treårig integrationssatsning.
– Vi ville visa upp många olika dansstilar och på så
sätt locka fler människor med olika bakgrund att besöka oss, säger Liselotte Lindahl på Skånes Dansteater.
Det digra programmet inleddes med Mariana Ortega
Rayo, som är flamencodansös och koreograf, bosatt i
Malmö. Tillsammans med sin grupp Mariana Ortega
Cuadro Flamenco, kombinerar hon traditionell och
modern flamenco.
För den yngre publiken anordnades breakdancetävling Back To The Old School och hip hopshowen
Blackline och Medina tillsammans med de tio tjejerna
i dansgruppen BoW DoWn.
Från Sydafrika kommer danskompaniet Moving into
Dance, som startade 1978 av Sylvia Glasser, mitt i ett
brinnande apartheidsamhälle där det för många var
otänkbart att blanda svarta och vita dansare på samma
scen. Idag reser Moving into Dance över världen och
ger sina föreställningar samt håller workshops för både
elever och lärare.
Från andra sidan sundet kom dansare från den
Kungliga Danska Baletten som under 2005 firande
den danske koreografen och balettmästaren August
Bournonvilles 200-årsjubileum. De presenterade
bland annat utdrag ur hans verk Napoli, La Sylphide,
Blomsterfesten i Genzano och Konservatoriet.

En helt annan typ av danskonst är Travellers – ett
multimediaverk med dans, musik, film och bild,
skapat av koreografen Linda Forsman och scenografen/bildkonstnären Lou Lundqvist för danskonstnärerna vid Dansforum Västmanland och musikerna i
Vestmanniaensemblen.
– Det blev ett väldigt stort gensvar på programmet och de flesta föreställningar såldes slut, berättar
Liselotte Lindahl.
Med festivalen ville man ta vara på det brinnande
intresset för dans och musik som finns i Malmö.
Förhoppningen är att man med denna typ av aktiviteter ska främja kontakten mellan Skånes Dansteater
och regionens lokala kulturutövare.
– Vi hoppades att många skulle se möjligheterna med
vårt nya hus och festivalen blev en jättebra grund som
har gett många ringar på vattnet, avslutar Liselotte
Lindahl.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer Skånes Dansteater
med 653 650 kronor.
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Röda Korsets historia lär barnen ta ansvar

– Vi vill så gärna
berätta och barnen
vill så gärna höra,
säger Birthe Müller,
verksamhetsledare för
Röda Korsets barnsatsning ”Den ansvarsfulla människan” på
Humanitetens Hus.
Mitt i Malmö ligger Röda
Korsets center för humanitära frågor – Humanitetens
Hus. Verksamheten består av
utställningar, programverksamhet och
utbildningar. I kombination med sin levande
hemsida vill man reda ut begreppen, visa på
samband, ge länkar till handling och på så
sätt utgöra en positiv samhällspåverkan.
Programmet ”Den ansvarsfulla
människan” vänder sig till årskurs
5, eftersom eleverna då är i en
ålder när de utvecklar sin empatiska känsla och därmed är mottagliga för frågor av denna natur.
Vid besöket i Humanitetens
Hus får eleverna tillbringa tre timmar tillsammans med en utbildad
pedagog, en frivillig antropolog samt
tre studenter som läser Freds- och konfliktvetenskap vid Malmö högskola. Besöket inleds
med en samling i den vita bussen, som användes vid
krigsslutet 1945. Där påbörjas diskussionen om ansvar,
handling och konsekvens. Barnen guidas vidare genom
huset och får lära sig mer om bland annat mänskliga
rättigheter och diskriminering. I ett katastroftält, som
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användes vid jordbävningen i Bam, Iran, får
barnen sedan delta i
ett rollspel där diskussionen fördjupas kring
delaktighet, påverkan
och ansvar.
– Det här sättet att
arbeta gör frågorna väldigt konkreta för barnen,
förklarar Birthe Müller.
Redan innan besöket får respektive lärare förbereda eleverna genom att
hämta kunskap från hemsidan och efter besöket görs en sammanställning och en diskussion
av upplevelserna.
– Vi har bara fått positiva svar av de
1 000 elever och lärare vi har haft
på besök under tre månader, konstaterar Birthe Müller.
Med hjälp av pengar från
Sparbanksstiftelsen Skåne har
Humanitetens Hus också kunnat bjuda på bussresa från och
till skolan för alla femteklassare i
Helsingborg, Landskrona, Malmö och
Trelleborg.
– Det vi har kunnat göra med de pengarna är den
stora glädjen i huset. Det gläder personalen och gläder
barnen, avslutar Birthe Müller.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer projektet med
632 000 kronor.

AKTUELLA

PROJEKT

Fotbollsspelare som förebilder

Visst kan fotbollsspelare inspirera! Säg den knatte
som inte har en förebild bland de stora grabbarna och
gärna tar efter deras beteende. Just detta är något som
man i Helsingborgs IF vill ta fasta på genom projektet
Morgondagens fotbollspublik.

Efter skolbesöket är det dags för klasserna att få
komma till Helsingborgs arena Olympia och träffa
laget. Här får de en insikt om hur allsvensk fotboll
fungerar i praktiken och möjlighet att ställa frågor till
spelarna.

– Vi vill ta ett socialt ansvar i Helsingborg och nå ut
till de ungdomar som inte är aktiva i klubben som
spelare, säger klubbdirektör Paul Myllenberg.

– Helsingborg är en mångkulturell storstad, precis som
HIF är ett mångkulturellt fotbollslag. Vi har spelare
med olika bakgrund, både kulturellt och socialt, som
ungdomarna kan identifiera sig med, förklarar Paul
Myllenberg.

Det gör man genom att gå ut till stadens sjätteklassare, vilket innebär cirka 35 klasser, och informera dels
om klubbens verksamhet, dels om vikten av att ta
hand om sin kropp.
– Fotbollsspelare vet mycket om kost, hälsa och
motion, men de vet också hur man sätter upp mål och
arbetar för att nå dem, fortsätter Paul Myllenberg.
Men man vill också passa på att uppfostra ungdomar och lära dem hur
man är en bra supporter till
laget i ens hjärta. Hur man
kan hjälpa sina hjältar, inte
förstöra för sig själv och
för laget. HIF har idag
problem med vissa supportrar och har till och
med varit tvungna att
stänga av 15-åringar
från matcherna.
Genom denna insats
hoppas man förhindra
att denna grupp ökar.

Sist – men inte minst – får ungdomarna se en allsvensk match på Olympia. Efter det är projektet avslutat, men på HIF hoppas man på ett långsiktigt samarbete med skolornas ledning, elevråd samt utsedda
HIF-ombud.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer projektet med
350 000 kronor.
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BEVILJADE

ANSLAG

2005

Nedan redovisas projekt för vilka Sparbanksstiftelsen Skåne beviljade anslag under 2005.

Forskning
Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen
för Service Management
5
Malmö högskola, Teknik och Samhälle,
3
Lunds universitet, ramavtal för prioriterad forskning
med 3,6 mkr/år under 3 år. Av totalt åtagande på
10,8 Mkr har för 2005 upptagits
3
Certec, institutionen för designvetenskap
3
Universitetssjukhuset MAS, Nils-Otto Sjöberg,
1
Kristianstad Högskola
Lunds universitet, Tecnology Management Center
Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institute
of Communication
Good World AB, I samarbete med Rättssociologiska
Institutionen i Lund
Malmö högskola, LUT och K3
Lunds universitet, Campus Helsingborg, för ”second
international graduate summer school”
Lunds universitet, avd för Bioteknik
Musikhögskolan i Malmö, för social integration
genom musik
Lunds universitet, Lund, Institutionen för Psykologi
Lunds universitet, Lund, Juridiska Fakulteten
Good World AB, för ”konsten att vara människa”
Lunds universitet, Lund, Institutionen för
Kognitionsvetenskap
Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten för
vetenskapscafé
Helsingborgs stads historikkommitté
Docent Nils Westlin för forskningsprojekt kring
fysisk aktivitet
Gert Jeppsson, för arkivforskning
21

252 000 kr
618 000 kr

600
000
131
990
600

000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr

500 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
300 000 kr
290 000 kr
238
235
200
150

000
007
000
000

kr
kr
kr
kr

133 500 kr
100 000 kr
100 000 kr
80 000 kr
65 000 kr
582 507 kr

Näringsliv
Lunds Universitet, ramavtal för näringslivssatsningar med
2,4 mkr/år under 3 år. Av totalt åtagande på 7,2 Mkr
har för år 2005 upptagits
2 400
frankel management ab
840
Skånes Näringslivsarkiv, Helsingborg
830
Projektet Creative Food Business
700
Minc AB, för arbetet med att utveckla nya kunskapsintensiva företag med hög tillväxtpotential
500
Minc AB, för samarbetsprojekt med Malmö högskola
500
Ung Företagsamhet
300
Ideella studentföreningen FENA vid Lunds Universitet 150
Lifebox AB, Malmö
150
Malmö Nyföretagarcenter
150
Föreningen Tankens Trädgård, Båstad
125
Malmö Arena
100
Skånes Näringslivsarkiv
100
FöreningsSparbanken, projekt skola–näringsliv
85
FöreningsSparbanken, seminarieserie
75
Föreningen Tankens Trädgård, Båstad
61
Föreningen Kvinnokraft
55
enformsak, Malmö
50
Näringslivets Hus Skåne Nordväst, Helsingborg
48
FöreningsSparbanken Trelleborg, för Näringslivsgala
40
Forum för småföretagsforskning
25
Studentföreningen Lundaekonomerna
15
7 299

000
000
000
000

kr
kr
kr
kr

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
250
000
000
000
000
000
000
250

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Kultur
Drömmarnas Hus
1 000 000 kr
Musik i Syd
900 000 kr
Projekt för kulturutbyte åren 2006-2008 mellan Skåne
och Litauen
900 000 kr
Teatern.nu, Ronny Danielsson, Malmö
800 000 kr
Skånes Dansteater
653 650 kr
Musikhögskolan i Malmö
600 000 kr
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Malmö Dramatiska Teater
500
Föreningen Mixkultur i Malmö
305
Teatern.nu, Ronny Danielsson, Malmö
300
Auto Images AB, för dokumentärfilmen ”Like a
Rolling Stone”
250
Filmcentrum Syd, för fiktions- och dokumentärfilmen
”Från 0 till 100”
250
Båstad Kammarmusikförening
250
Crona Film, Maria Crona, för kortfilmsproduktionen
”Det svartaste hålet”
200
Musikhögskolan i Malmö
200
Teater Foajé, Malmö
200
BUFF, Malmö, Barn- och ungdomsfilmfestivalen för
utveckling av dess internationella mötesplats
200
Föreningen Gillet Gamla Helsingborg
200
Ystadoperan
150
Hepp Film
150
Stipendier till Konst-, Teater o Musikhögskolans elever 150
Kulturföreningen Kameleont, Malmö
120
Teater 23
110
Teater [foratt], Malmö
100
Drömmarnas Hus, Malmö
100
Vitamin Se Media AB, Malmö
100
Teater Nostra, Yngsjö
100
Shemusic, Malmö, för Musikfestival i Folkets Park 2006 100
Statarmuseet
100
Teater Sagohuset
100
Måkläppen AB, Falsterbo
100
Föreningen Svarta Bergen, Lönsboda
100
Märta Måås Fjettersröm AB
90
Digitala Bildverkstaden Skåne, Malmö
87
Imagenes del Sur
80
Stumpenensemblen i Helsingborg
75
Stiftelsen Lundaguide
75
Studio Bel Canto
75
Kooperativ Rut, Malmö
70
Kulturföreningen Flatterie, Malmö
65
Öresundssolist, Musik i Syd
62
Musikföreningen Jeriko
60
Grafiska Museets vänner
60
Skånska Operan
60
Musikhögskolan i Malmö
54
Arbetsgruppen för keramikdagar i NV Skåne, Ängelholm 50
ARS Nova
50
Grönvall Magnus, Munka-Ljungby
50
Helsingborgs Kammarmusikförening
50
Jazz i Malmö
50
Predi Förlag
50
Malmö Brassband
50
Konsthögskolan Malmö
50
Kultur i Nordvästra Skåne
50
Stiftelsen Ugnen i Wallåkra
50
Malmö Latinskola
50
Salomon Smiths kammarmusikförening
50
Teater [foratt]
50
Musikfrämjandet i Kullabygden
50
Stiftelsen Drakabygget Konsthall, Örkelljunga
50
Föreningen Original
44
Kontra-Musik, Malmö
40
Föreningen Ord På Scen, Malmö
40
Anna Guldager
40
Helsingborgs nya Konserthus
40
Historiska teatern
40
Fotografiska föreningen i Malmö
37
Bert Persson
35
Rörelsen – Koreografer i Skåne, Malmö
35
Föreningen Ny Musik, Malmö
33
Green Doll, Malmö
30
SMASK, Malmö
30
Galleriföreningen Rostrum, Malmö
30
Lunds akademiska kör, Lund
30
Teater Lilith, Malmö
30
Obanteatern, Malmö
30

000 kr
000 kr
000 kr
000 kr
000 kr
000 kr
000 kr
000 kr
000 kr
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
000
000
000
000
000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
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000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
200
850

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Malmö Stadsbibliotek
1 800 000
Lunds Universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen 916 000
Mötesplatsen i Malmö AB
675 000
Röda Korset, Humanitetens Hus i Malmö
632 000
Prokrami AB
600 000
Malmö högskola, Lärarutbildningen
300 000
Glokala Folkhögskolan i Malmö
300 000
Lunds Universitet, Institutionen för teknisk geologi
252 000
Lunds Universitet, Lund, Idrottsvetenskapligt Centrum 195 500
Liv utan gränser, Malmö
100 000
Vellinge Tennisklubb, Vellinge
80 000
Örjan Klein m fl för demofilm om fysisk aktivitet
och goda matvanor
75 000
Ängelholms VS, Volley
75 000
SHAI, Svensk HIV Aids Info, Malmö
65 000
Föreningen Bryggeriet, Malmö
48 000
Malmö högskola
45 000
Magma, Malmö
30 000
Svedala Volleybollklubb, Svedala
25 000
Världsbutiken Klotet, Ängelholm
25 000
Unga Reumatiker, Ängelholm
10 000
Utrikespolitiska Föreningen, Lund
3 300
6 251 800 kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Örkelljunga Hembygdsförening
Föreningen Nationsmanskören
Skånes Hembygdsförbund, Lund
Chorus Amici, Munka Ljungby
Musikhögskolan Malmö
Malmö Brandkårs orkester
Helsingborgs Hemvärns musikkår
Trelleborgs Musikkår
Spårvägens Musikkår, Helsingborg
Skånska Dragoners Musikkår
Ladyfest
Egg television
Bjuvs Teaterförening
Bjäre Naturskyddsförening
Kullabygdens Symfoniorkester
Internationella Poesidagarna, Malmö
Konst/Design i Örestad, Sydform
Svensson Lars, Helsingborg
Designer i Skåne
Eric Ruuth Kulturhus
Malmö Konsthall
Ängelholms Jazzfestival
Teater 23, Malmö
Magma, Malmö
Mustafa Maha & Rashid Ibrahim
Teater Augusten, Malmö
Skånes författarsällskap, Lund
Teaterfolket, Malmö
Teater Fortuna, Malmö
Föreningen Vi Vellingebor
Ateljé Svaja
Skånsk Mässing
Kvartettsångsällskapet
Skånska kören i Ängelholm

30
29
28
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
13
10
10
10
10
3
12 209

Utbildning

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Idrott
Bunkeflo IF
Skånes Friidrottsförbund
Malmö Anadolu Boll- & Idrottsförening, MABI
Gymnastikföreningen Fram, Helsingborg
Helsingborgs Tennisklubb
Helsingborgs IF
Basketbollföreningen Bosna L-A, Landskrona
Malmö Allmänna Idrottsförening MAI,
för handikappidrottsskola
Skånes Idrottsförening, Skånsk Idrottsgala, Malmö
Föreningen Idrott för Handikappade, Malmö,
Ängelholms FF
Helsingborgs Basket

900
710
600
400
390
350
340

000
000
000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

326
300
300
250
200

650
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr

ANSLAG

200
150
128
100
100
100
100
60
50
50
50
50
50
45
37
35
30
25
25
25
20
18
18
18
15
10
10
6 586

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
630
000
000
000
000
000
000
300
000
000
000
000
000
580

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Lokal bank Helsingborg
Projekt ”Mötesplats för entreprenörskap”
Idéforum NV Skåne
MiH Marknadsföreningen i Helsingborg
Diverse övriga lokala projekt till ett värde av

100
100
50
50

000
000
000
000

kr
kr
kr
kr

Lokal bank Hässleholm/Osby
Handikapp IF Klinten
Osby Hembygdsförening
Hembygdsparken kafé ek.för, Hässleholm
Örkeneds Hembygdsförening
Diverse övriga lokala projekt till ett värde av

50
40
30
30
149

000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr

Lokal bank Höganäs
Kulturkväll i Tivolihuset i Höganäs
Farhults Ungdomsskytteförening
Lerbergets Segelsällskap
Vikens Sjöfartsmuseum
Diverse övriga lokala projekt till ett värde av

60
25
20
20
14

000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr

Lokal bank Landskrona
Landskrona Teater för kulturengagemang
Badhusförening Doppingarna
Landskrona Karneval
Diverse övriga lokala projekt till ett värde av

60
30
25
35

000
000
000
000

kr
kr
kr
kr

30 000
30 000
25 000
25 000
23.000
22 000
295 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

200 000
150 000
150 000
80 000
75 000
75 000
170.000
2 238 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Rögle BK
Skånes Roddförbund
FC Helsingborg
Ängelholms Simsällskap
Flyinge Ryttarförening, Handikappsektionen
Helsingborg Basket
Helsingborgs Wrestling Team
Trelleborgs FF
Bjuvs Brottarklubb, Bjuv
Helsingborgs Brottarklubb
IFK Hässleholm
Höganäs Gymnastikförening
Raus Planterings Skola, Helsingborg
Ängelholms Volley
Malmö Tigers Wrestling Team
Ramlösa Gymnasterna, Ramlösa
Gymnastikföreningen Fram
Handikappidrottsföreningen Klinten
Hjärnarps Innebandyklubb
IFK Helsingborg, Konståkning
BK Näset, Höllviken
KFUM Basket i Helsingborg
IFK OSBY
Örkenedsskolans IF Lönsboda
Ramlösagymnasterna
Motorklubben Stencrossarna
Bowlingklubben Turetjejerna, Visseltofta

2005

Övriga lokala projekt

Lokal bank Nordvästra Skåne
Billesholmstraktens Hembygdsförening
Örkelljunga Friluftsklubb
Blåstorparna
Kvidinge Föreläsningsförening
Åstorps Fotbollsförening
Barkåkra Scoutkår
Diverse övriga lokala projekt till ett värde av
Lokal bank Sydvästra Skåne
Föreläsningsserie för personal i Region Skåne
om liv, lust o energi
Skånedagarna
Näringslivsdag och Galakväll
Malmö Simsällskap
MINC
Medeon
Diverse övriga lokala projekt till ett värde av

Totalt beviljade anslag 2005

56 167 987 kr
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse
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.
Ändamål
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja
sparsamhet i Sverige genom att som aktiägare 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
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.
Omstrukturering av stiftelsens aktieinnehav
Sparbanksstiftelsen Skåne och tio andra sparbanksstiftelser bildade under år 2004 tillsammans ett nytt
gemensamt aktiebolag, Sparbanksstiftelsernas Nya
Förvaltnings AB (NYAB) i syfte att i detta bolag
samla sitt direkta och sitt via Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB indirekta innehav av aktier i
FöreningsSparbanken AB. Ett sådant samlat ägande
av aktierna avsåg att underlätta beslutsgången inom
stiftelserna och förenkla administrationen. Nya skatteregler medförde också att utdelningen från det nya
förvaltningsbolaget skulle bli skattefri.
Under året har stiftelsen, liksom flertalet av övriga
tio stiftelser, överfört sitt direktinnehav av aktier till
NYAB. Motsvarande överföring till NYAB har skett
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från Sparbanksstiftelserna Förvaltnings AB avseende
nämnda bolags innehav av aktier i FöreningsSparbanken AB. Dessa transaktioner beskrives
närmare under de tre följande rubrikerna.
Aktier FöreningsSparbanken AB
Stiftelsen innehade vid 2004 års utgång 7 325 000
aktier, motsvarande 1,38 procent ägandedel.
Under första kvartalet år 2005 försålde stiftelsen
250 000 aktier. Återstående 7 075 000 aktier överlät
stiftelsen den 30 mars 2005 till Sparbanksstiftelsernas
Nya Förvaltnings AB.
Efter denna överlåtelse har Stiftelsen köpt 650 000
aktier i FöreningsSparbanken AB, vilket också utgjorde direktinnehavet vid utgången av år 2005.
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.
Förvaltningsbolagets innehav av aktier i
FöreningsSparbanken AB uppgick vid utgången
av år 2004 till 61 455 551 st, vilket motsvarar en
andel på 11,6 procent av samtliga aktier i banken.
Förvaltningsbolaget överlät den 30 mars 2005 samtliga dessa aktier till Sparbanksstiftelsernas Nya
Förvaltnings AB.
Stiftelsen har under året från Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB dels mottagit återbetalning av villkorade aktieägartillskott om tillhopa 422 652 tkr, motsvarande 4,447 kr per aktie, dels fått utdelning med
177 356 tkr, motsvarande 1 866 kr per aktie.
Efter återbetalning av aktieägartillskott och betalning av utdelning har Sparbanksstiftelsernas
Förvaltningsbolag AB trätt i frivillig likvidation.
Likvidationen kommer att avslutas under år 2006.
Sparbanksstiftelsernas Nya Förvaltnings AB
Sparbanksstiftelsen Skåne äger tillsammans med
tio andra sparbanksstiftelser samtliga aktier i
Sparbanksstiftelsernas Nya Förvaltnings AB. Stiftelsen
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innehar totalt 218 825 aktier motsvarande 21,88 procent
ägandedel och är därmed den största ägaren i bolaget.
Sparbanksstiftelsernas Nya Förvaltnings AB innehade
vid utgången av år 2005 totalt 86 390 900 aktier i
FöreningsSparbanken, vilket motsvarar 16,84 procent
av samtliga aktier i banken.
Stiftelsen har såsom ovillkorat aktieägartillskott till
Sparbanksstiftelsernas Nya Förvaltnings AB överfört
806 292 tkr.
Anslag
Stiftelsen har enligt ändamålsparagrafen i stiftelseförordnandet möjlighet att lämna anslag för att främja
näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur.
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.
Under 2005 har anslag om totalt 56 168 tkr beslutats.
Under sin verksamhet har stiftelsen därmed lämnat
anslag om sammanlagt 237 484 tkr. Anslagen 2005
förtecknas på sid 16–17 i denna årsredovisning.

Idrottsledarstipendium
Stiftelsens idrottsledarstipendium på 100 000 kronor,
varav 20 000 kronor tillfaller stipendiaten personligen
och 80 000 kronor vederbörandes idrottsklubb, utdelades vid Skånsk Idrottsgala på Slagthuset i Malmö den
16 november 2005. Mottagare var Lena AnderssonStenquist, Malmö Simsällskap.
Universitets- och högskolestipendier
Under år 2005 omfattade stipendieverksamheten
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 och sex stipendier å
vardera 25 000 kronor avseende Musikhögskolan,
Teaterhögskolan och Konsthögskolan i Malmö.
Styrelse
Stiftelsens styrelse har under år 2005 bestått
av följande ledamöter:
Allan Karlsson, Landskrona, ordförande
Hans Laufeld, Helsingborg, vice ordförande
Christine Axelsson, Malmö
Anne-Marie Hansson, Trelleborg
Birgit Hansson, Malmö
Lars-Erik Larsson, Landskrona
Anders Paulsson, Vittsjö
Ann-Kristin Rahmberg, Perstorp
Johnny Örbäck, Malmö
Styrelsen har under år 2005 – med tillsynsmyndighetens godkännande – beslutat om vissa förändringar
i sitt stiftelseförordnande, bland annat av innebörd att
styrelsen själv utser och entledigar styrelseledamot.
Den huvudmannakår, som tidigare haft denna uppgift,
har samtidigt ombildats till ett förtroenderåd med
andra uppgifter.
Stiftelsen har under 2005 haft nio protokollförda
styrelsesammanträden. Arvoden har under året utgått
till styrelsen med 541 tkr.

Sparbanksstiftelsens stipendieverksamhet
Kulturstipendier
Antalet kulturstipendier har under år 2005 uppgått
till sex om vardera 50 000 kronor vilka tilldelats
Pia Örjansdotter, teater; Magnus Wallin, konst; Ida
Börjel, litteratur; Christian Kjellvander, musik; Jenifer
Malmquist, film samt Lisa Torun, dans.

Verkställande tjänsteman i stiftelsen har varit Thomas
Boström. Ställföreträdare för verkställande tjänstemannen har varit Ulf Karlström.
Revisorer
Stiftelsens revisorer har varit:
Auktoriserad revisor Willard Möller
Auktoriserad revisor Lars Engerup
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Resultaträkning
Belopp i tkr

Förvaltning
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar

Not

2005

2004

2
1
3

177 356
1 695
-1 878
-1 848
-31

93 918
1 229
-1 108
-1 916
-19

175 294

92 104

30 554
205 848

17 813
109 917

23 881
–

7 257
-16 714

229 729

100 460

-21 091

-17 628

208 638

82 832

Resultat av förvaltning
Resultat från avyttring av värdepapper
som är anläggningstillgång

Bokslutsdispositioner
Återföring av periodiseringsfond
Avsättning till periodiseringsfond
Resultat före skatt
Skatter
Årets resultat
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4

BALANSRÄKNING

Balansräkning
Belopp i tkr
Not

2005-12-31

2004-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

5

490

26

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

6
7

806 891
1 572

754 624
1 507

808 953

756 157

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

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

8

23
109

20
73

Kortfristiga placeringar

9

114 210

–

54 972

76 888

Summa omsättningstillgångar

169 314

76 981

Summa tillgångar

978 267

833 138

468 804
345 277
814 081

468 739
192 482
661 221

93 224

117 105

553
21 091
536
238
48 544
70 962

118
17 628
246
153
36 667
54 812

978 267

833 138

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Kassa och bank

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

10

Obeskattade reserver

11

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

12

Poster inom linjen
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr
2005

2004

Den löpande verksamheten
Resultat av förvaltning

205 848

109 917

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

31
26
-30 554
-17 628

19
48
-17 813
-24 587

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

157 723

67 584

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

-64
-114 210
810

-20
–
293

44 259

67 857

-495
–
422 652
-806 292
361 927

–
-25 615
–
-32 933
24 599

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-22 208

-33 949

Utbetalda bidrag

-43 967

-27147

Årets kassaflöde

-21 916

6 761

Likvida medel vid årets början

76 888

70 127

Likvida medel vid årets slut

54 972

76 888

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Återbetalt aktieägartillskott
Lämnat aktieägartillskott
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
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Belopp i tkr
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Not 1

Upplysning om revisors arvode
2005
Arvode och kostnadsersättning
SET Revisionsbyrå AB,
revisionsuppdrag
30
SET Revisionsbyrå AB,
övriga uppdrag
12
Övriga revisorer, revisionsuppdrag 33
Summa
75
Not 2

2004

35
39
29
103

Personal

2005
2004
Medelantal anställda
Män
2
2
Kvinnor
1
1
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse, beredningsutskott
och valberedning
541
410
Huvudmän
77
31
Övriga anställda
835
410
Summa
1 453
851
Sociala kostnader
425
257
(varav pensionskostnader)
(-)
(-)
Not 3

Avskrivningar

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

Skatter

Inkomstskatt
Förmögenhetsskatt
Summa
Not 5

2005
-16 258
-4 833
-21 091

2004
-14 040
-3 588
-17 628

05-12-31
94
495

04-12-31
94
-

589
-68
-31

94
-49
-19

-99
490

-68
26

Inventarier

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

Not 6

Andra långfristiga värdepappersinnehav
05-12-31
04-12-31

Ingående anskaffningsvärde
754 624
702 862
Förvärv aktier FöreningsSparbanken AB
–
25 391
Avyttring aktier FöreningsSparbanken AB
-11 310
-6 786
Överlåtelse aktier FöreningsSparbanken AB
till Sparbanksstiftelsernas
Nya Förvaltnings AB
-320 058
–
Förvärv aktier Sparbanksstiftelsernas
Nya Förvaltnings AB
–
224
Avyttring aktier Sparbanksstiftelsernas
Nya Förvaltnings AB
-5
–
Återbetalt aktieägartillskott Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB
-422 652
–
Lämnat aktieägartillskott Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB
–
32 933
Lämnat aktieägartillskott Sparbanksstiftelsernas
Nya Förvaltnings AB
806 292
–
Utgående anskaffningsvärde 806 891
754 624
Posten avser onoterade aktier i Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB och Sparbanksstiftelsernas Nya
Förvaltnings AB.
Onoterade aktier

Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB
Sparbanksstiftelsernas Nya
Förvaltnings AB

Antal
aktier

Bokf.
värde

Beräknat
värde
05-12-31

95 046

380

285

218 825

806 511
806 891

3 920 687
3 920 972

Stiftelsens aktieinnehav i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB har under 2005 varit oförändrat 95 046
aktier (19 procent) av bolagets totala antal om 500 000.
Av stiftelsens aktieinnehav i Sparbanksstiftelsernas
Nya Förvaltnings AB har under 2005 avyttrats 5 001
aktier och innehavet uppgår till 218 825 aktier (22 procent) av bolagets totala antal om 1 000 000.
Genom ny lagstiftning som införts den 1 juli
2003 kommer realisationsvinster och utdelning på
Sparbanksstiftelsernas Nya 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.
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Belopp i tkr
Not 7

Andra långfristiga fordringar

Not 10

05-12-31

04-12-31

1 507
65
1 572

1 443
64
1 507

Ingående värde
Uppskrivning
Utgående värde

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
05-12-31

04-12-31

44
28
37
109

9
1
63
73

Bokf.värde

Beräknat
värde
05-12-31

Förutbetald hyra
Övriga poster
Upplupna ränteintäkter
Summa
Not 9

Kortfristiga placeringar

Noterade aktier

Antal
aktier

FöreningsSparbanken AB

650 000

114 210

140 725

Eget kapital
Bundet
eget kapital

Belopp vid
årets ingång
Uppskrivning
revers Sparbanksstiftelsen Första
Årets resultat
Årets beslutade
bidrag
Återföring bidrag
år 2003 och 2004
Belopp vid
årets utgång
Not 11

468 739

Summa

192 482

661 221

208 638

65
208 638

-56 168

-56 168

65

325

325

468 804

345 277

814 081

Obeskattade reserver

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
Not 12

Fritt
eget kapital

05-12-31

04-12-31

-

6 457

-

17 424

23 341

23 341

27 370

27 370

25 799

25 799

16 714
93 224

16 714
117 105

05-12-31
142
394
536

04-12-31
93
153
246

Upplupna kostnader

Sociala avgifter
Övriga poster
Summa
Malmö den 7 mars 2006
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 29 mars 2006
Willard Möller
Auktoriserad revisor
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Lars Engerup
Auktoriserad revisor

Birgit Hansson
Johnny Örbäck

REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse

Till styrelsen
i Sparbanksstiftelsen Skåne
Org nr: 846004-7585
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Sparbanksstiftelsen Skåne för år 2005. 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 med hög men inte absolut säkerhet 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 stiftelsen
för att kunna bedöma om någon 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 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 29 mars 2006
Willard Möller
Auktoriserad revisor

Lars Engerup
Auktoriserad revisor
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STYRELSE

•

KONTAKT

Styrelse

Christine Axelsson

Anders Paulsson

Ledamot Malmö

Allan Karlsson

Ledamot Vittsjö

Birgit Hansson

Ordförande Landskrona

Ledamot Malmö

Johnny Örbäck
Ledamot Malmö

Anne-Marie Hansson

Ann-Kristin
Rahmberg

Ledamot Trelleborg

Hans Laufeld

Lars-Erik Larsson

Vice ordförande
Helsingborg

Ledamot Landskrona

Kontakt

Thomas Boström

Ulf Karlström

Verkställande tjänsteman

Ställföreträdande verkställande
tjänsteman

Karin Heskebeck
Sekreterare
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Ledamot Perstorp

•
Styrelse och huvudmän

STIFTELSEFÖRORDNANDE

FÖRTROENDERÅD

Stiftelseförordnande och stadgar
Under 2005 har styrelsen efter hörande av huvudmännen och
med godkännande av tillsynsmyndigheten genomfört vissa ändringar i stiftelseförordnande och stadgar. Förändringarna innebär
bland annat att tidigare regelverk om huvudmän i stiftelsen
ersatts av nya regler om ett förtroenderåd på 40 ledamöter, vars
uppgifter sammanfattningsvis kan beskrivas så, att förtroenderådet har en rådgivande funktion för stiftelsens styrelse.
Enligt övergångsbestämmelser har de tidigare huvudmännen
övergått till den nya rollen som förtroenderådsledamöter enligt
nedan.

Förtroenderådsledamöter i Sparbanksstiftelsen Skåne
Lena Adler-Larsson
Monica Ahlgren
Bengt Alfredsson
Leif Almö
Bengt Andersson
Gertrud Andersson
Kent Andersson
Nils-Arvid Andersson
Yvonne Augustin
Bertil Engdahl
Cecilia Eriksson
Kent Ericson
Mårten Gigel
Gunn Hanéll
Per-Olof Holmqvist
Claes Håkansson
Gösta Johansson
Hans G Johansson
Björn Jönsson
Åke Jönsson

Malmö
Malmö
Ljungbyhed
Vellinge
Hässleholm
Anderslöv
Malmö
Vellinge
Rydebäck
Glumslöv
Höllviken
Höganäs
Ängelholm
Malmö
Arlöv
Vallåkra
Hörja
Helsingborg
Svedala
Landskrona

Klas Kristensson
Christer Landin
Gösta Lindberg
Charlotte Lundgren
Ulf Molin
Erland Nilsson
Monica Nordbladh
Per-Olof Olofsson
Kerstin Orsing
Iva Parizkova Ryggeståhl
Berith Persson
Leif Persson
Anders Roos
Jan-Olof Samuelsson
Ronny Sandberg
Bertil Sandell
Lars-Göran Thulin
Lars-Göran Wiberg
Carl-Axel Wilhelmsson
Kent Wollmér

Vellinge
Ekeby
Perstorp
Malmö
Jonstorp
Osby
Trelleborg
Malmö
Råå
Malmö
Landskrona
Mörarp
Billesholm
Råå
Nyvång
Åstorp
Perstorp
Hässleholm
Klippan
Åkarp
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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

