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Sveriges
sparbanksstiftelser
I b ö r j a n a v 1 9 9 0 - t a l e t pågick en aktiv strukturförändring i den svenska
sparbankssektorn. Förändringen innebar att elva stora regionsparbanker
ombildades från sparbank till bankaktiebolag. Under andra hälften av 1990-talet
tillkom ytterligare elva ombildningar. För kunderna innebar det enbart att sparbankens namn ändrades, verksamheten fortsatte på i övrigt oförändrat sätt.
Som ett nödvändigt led i ombildningsprocessen till bankaktiebolag måste
en stiftelse bildas. Varje stiftelses primära uppgift var att äga aktierna i respektive
ombildad bank och som aktieägare tillgodose syftet att främja sparsamhet i
Sverige. Sådana stiftelser kallas sparbanksstiftelser. Fortsatta strukturförändringar
i sparbankssektorn har skett och idag innehar de elva första sparbanksstiftelserna
aktier i Swedbank direkt och indirekt, via ett gemensamt förvaltningsbolag.
De senare tillkomna sparbanksstiftelserna innehar aktier i respektive ombildat
lokalt bankaktiebolag och/eller i Swedbank.
Förutom den primära uppgiften att vara ägare i företag inom sparbankssfären
får sparbanksstiftelserna av avkastningen på sin förmögenhet – i huvudsak utdelning på aktieinnehavet – främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur.
Inom denna ram kan sparbanksstiftelserna tillämpa olika prioriteringar vad gäller
fördelningen på ändamål. Bidragsfördelningen speglar också områdets strukturella
sammansättning av näringsliv, utbildnings- och forskningsinstitut, kulturinstitutioner med mera.
Bidragsverksamheten kan endast ske inom det geografiska område som var
den ursprungliga sparbankens verksamhetsområde. Det är stor skillnad i geografisk
utbredning mellan olika sparbanksstiftelsers verksamhetsområden, likaså i de olika
stiftelsernas finansiella möjligheter att dela ut bidrag.
Under senare år har sparbanksstiftelsernas sammanlagda, årliga bidragsbelopp
överstigit 300 miljoner kronor.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

141 miljoner kronor – för Skånes bästa!
Verksamhetsåret 2007 blev ett rekordår för Sparbanksstiftelsen Skåne. Totalt beviljades anslag på 141 miljoner kronor. Därmed har stiftelsen, sedan starten 1995,
beviljat anslag på totalt 432 miljoner kronor för att
främja utvecklingen av Skåne.
47 miljoner kronor av årets anslag fördelades på de
drygt 1 000 ansökningar som hanterades inom ramen
för stiftelsens ordinarie ansökningssystem. Cirka 300 av
dessa ansökningar beviljades. Drygt 100 var lokala
mindre anslagsärenden, som hanterades i samarbete
med stiftelsens förtroenderådsledamöter.
94 miljoner kronor av årets satsning avser fem större
projekt, som stiftelsen engagerat sig i som ett resultat av
vår uppsökande verksamhet. Flera av projekten redovisas mera i detalj i denna årsredovisning. De täcker
stiftelsens samtliga fem anslagsområden – forskning,
näringsliv, kultur, utbildning och idrott:
• Lunds universitet har fått 6,9 miljoner kronor för att
inrätta av en gästprofessur. Därmed stärks universitetets ställning i kampen om att etablera den planerade
forskningsanläggningen ESS-Scandinavia i Lund.
• Malmö FF har fått 25 miljoner kronor för att möjliggöra en ny fotbollsarena, som stiftelsen anser vara
mycket viktig för regionens besöksnäring.
• Drömmarnas Hus i Rosengård har fått 33 miljoner
kronor för projektet GULD-valet, som genomförs
under 2008–2010. Projektet kommer att engagera
90 000 barn och ungdomar i de skånska kommuner
som utgör stiftelsens verksamhetsområde.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

• Vidare har stiftelsen, genom ett anslag på 25 miljoner
kronor, bildat en särskild Riskkapitalstiftelse med
ändamål att främja framväxten av nya företag i Skåne.
• Skåneidrotten får 4,1 miljoner kronor för ett brett
stipendieprogram till unga idrottsledare i Skåne.
Det är avkastningen på vårt aktieinnehav i Swedbank
som gör anslagsverksamheten möjlig. Årets rekordhöga satsning innebär att både hela årets avkastning
och delar av tidigare års reserverade belopp tagits i
anspråk. Vi hoppas att bankens positiva utveckling
under senare år ska fortsätta och därmed göra det
möjligt att ytterligare öka vår anslagsverksamhet.
Under 2007 har stiftelsen, tillsammans med de övriga
tio största sparbanksstiftelserna i landet, format en ny,
gemensam grafisk profil. Som ny symbol har vi valt den
stiliserade eken i Swedbanks mynt. Genom tillägget
”grundare av Swedbank” tydliggör vi sambandet mellan
stiftelsen och banken.

Då jag nu, i och med detta verksamhetsår och med
ålderns rätt, lämnar styrelsen vill jag önska den nya
ordföranden, Hans Laufeld, lycka till. Det har varit en
spännande uppgift att få leda styrelsearbetet i Sparbanksstiftelsen Skåne under denna mycket expansiva
period. Hans Laufeld kommer, tillsammans med styrelsens ledamöter, att fortsätta arbetet med den mycket
viktiga roll som Sparbanksstiftelsen Skåne har – att
i flera avseenden utveckla Skåne.
Jag tackar samtidigt mina kollegor i styrelsen – av vilka
Lars-Erik Larsson och Ann-Kristin Rahmberg lämnar
sina uppdrag samtidigt med mig – för ett mycket gott
samarbete. I det tacket inbegriper jag också stiftelsens
verkställande direktör och övrig kanslipersonal, liksom
förtroenderådet i stiftelsen.
Allan Karlsson
ordförande
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SPARBANKSSTIFTELSEN SKÅNES RISKKAPITALSTIFTELSE

Riskkapitalstiftelsen
som vågar lite mer än andra

Hans Laufeld och Bengt Ekberg.
Foto: Andreas Larsson

Genom att bilda ytterligare en stiftelse spelar sparbanksstiftelsen numera en ännu viktigare roll för
utvecklingen av Skåne. Med ett anslag på 25 miljoner
kronor som grundplåt ska den nya Riskkapitalstiftelsen,
i ett tidigt skede, satsa på skånska företagsidéer med
stor utvecklingspotential.

Skånes utveckling ligger den här typen av projekt sparbanksstiftelsen varmt om hjärtat. Genom den nybildade
Riskkapitalstiftelsen kan också sparbanksstiftelsen
erhålla betydande goodwill om denna satsning blir
framgångsrik.

Sparbanksstiftelsen Skåne är den första sparbanksstiftelsen i Sverige som bildar en egen riskkapitalstiftelse.
Sparbanksstiftelsen har, i egen regi, inte kunnat engagera sig direkt i intressanta företagsprojekt. Det förhindras av det förordnande som reglerar stiftelsens verksamhet. I flera år har dock stiftelsen indirekt, exempelvis genom anslag till LUAB vid Lunds universitet,
givit näring åt många goda idéer. Eftersom utveckling av
nya företag och företagsidéer är av stor betydelse för

Samtidigt utmanar på sätt och vis Sparbanksstiftelsen
Skånes Riskkapitalstiftelse både sig själv och ödet. En
bärande verksamhetsidé är nämligen att den nya stiftelsen ska engagera sig synnerligen tidigt i nya projekt –
när risken är som störst.

Ska ta större risker

– Ibland stannar goda idéer på detta stadium, eftersom
varken banker, affärsänglar eller riskkapitalbolag vågar
gå in med kapital. Det vill vi ändra på. Givetvis kommer

SPARBANKSSTIFTELSEN SKÅNES RISKKAPITALSTIFTELSE

vi, som andra riskkapitalaktörer, att pröva varje
ansökan på strikt affärsmässiga grunder. Rimligtvis
kommer vi att få uppleva en hel del satsningar som inte
blir fullt kommersialiserade, men förhoppningsvis hittar
vi ett och annat guldkorn i vårt tidiga engagemang,
säger Bengt Ekberg, som är ordförande i Riskkapitalstiftelsens styrelse.
Samverkar med andra
Sparbanksstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse ska
engagera sig med belopp i storleksintervallet 250 000–
5 000 000 kronor. Investeringen ska göras i utbyte mot
aktier i projektbolaget och motsvara en ägarandel på
10–30 procent. Investeringen ska – om möjligt – göras
tillsammans med andra aktörer inom riskkapitalbranschen, för att därigenom skapa tillräckligt med
kapital för projektbolagets utveckling. Riskkapitalstiftelsens engagemang ska normalt inte sträcka sig över
längre tid än fem år.
Framgång föder framgång
Ordföranden Bengt Ekberg anser att 25 miljoner
kronor är en bra grundplåt.
– Särskilt med vår investeringspolitik, där vi ska gå in i
ett tidigt skede och oftast med lite lägre belopp än man
normalt förknippar riskkapitalverksamhet med. Sedan
är det ju upp till oss själva. Lyckas vi göra bra investeringar kommer den vinsten att gå tillbaka till Riskkapitalstiftelsen, som kan satsa i nya projektföretag med
stor utvecklingspotential.
Sparbanksstiftelsen Skånes ordförande Hans Laufeld är
styrelseledamot i Riskkapitalstiftelsen. Han håller
dörren på glänt för ytterligare satsningar i form av
anslag till Riskkapitalstiftelsen:
– Vi vill ge den här verksamheten tio år – det känns
som en rimlig period innan det hela kan utvärderas. Ser
vi att verksamheten utvecklas i rätt riktning är vi inte
främmande för att ge fler anslag till Riskkapitalstiftelsen
under de kommande åren, säger Hans Laufeld.

FAKTA, RISKKAPITALSTIFTELSEN
Stiftelsen ska investera i ett tidigt skede och vara beredd att
ta en hög risk. Investeringen ska ha stor potential och verksamheten ska ha sitt säte i Skåne.
Från 250 000 kronor
Investeringsnivån ska vara i intervallet 250 000–5 000 000
kronor, i utbyte mot en ägarandel på 10–30 procent i varje
företag. Investeringen ska företrädesvis ske tillsammans
med andra riskkapitalbolag eller privata aktörer. Stiftelsens
engagemang ska ha en varaktighet på maximalt fem år.
Styrelsen
Stiftelsens styrelse utgörs av:
• Bengt Ekberg, Helsingborg, ordförande
• Mats Cremon, Vitemölla
• Hans Laufeld, Helsingborg
• Viveca Rüter, Falsterbo
• Nils Siegbahn, Ängelholm
Endast digital ansökan
Ansökan till Riskkapitalstiftelsen kan endast ske via det
digitala ansökningssystemet, med adress:
www.riskkapitalstiftelsen.sparbanksstiftelsenskane.se
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ÅRETS STIPENDIATER

3oo ooo kronor till skånska kulturutövare – årets ku
Sparbanksstiftelsen Skåne hade i maj glädjen att för sjunde året i rad dela ut sina kulturstipendier – på sammanlagt
300 000 kronor – till åtta framstående kulturutövare i Skåne inom film, konst, litteratur, musik, teater och dans.

Dans  •  Memory Wax – Miguel
Azcue och Johanna Jonasson

Memory Wax, som består av Miguel
Azcue och Johanna Jonasson, tilldelas
gemensamt Sparbanksstiftelsen
Skånes kulturstipendium i dans
2007. Miguel Azcue och Johanna
Jonasson är med sin enkla och
magiska danskonst en av våra största
danshändelser. De visar på ett unikt
och särpräglat sätt, med en gedigen
professionalism och styrka, ett nytt
sätt att förmedla danskonsten.
Memory Wax har starkt bidragit till
att man på allvar placerar Malmö
och Skåne som en betydande aktör
i det kulturella landskapet.

Konst  •  Peter Johansson och
Barbro Westling

Peter Johansson och Barbro Westling tilldelas gemensamt Sparbanksstiftelsen Skånes kulturstipendium i
konst 2007 för en helt unik, modig
och oförutsägbar inställning till
invanda fördomar och mönster
kring våra liv och leverne. Provokation som utnyttjas maximalt på ett
kreativt och adrenalinalstrande
sätt. Världen blir aldrig sig riktigt lik
på en plats där Barbro och Peter
farit fram. Relationell konst när den
är som bäst.

Film  •  Robert Lillhonga

Robert Lillhonga tilldelas Sparbanksstiftelsen Skånes kulturstipendium i film 2007 för ”Hata Göteborg”, en debutfilm med personligt
bildspråk som väcker respekt med
sin intensiva gestaltning av ung
manlighet i kris, gjord med humor,
ömsinthet och skånsk action. Att
skapa en spelfilm om unga män,
idrott och sökande efter (vuxen)
identitet i detta extrema lågbudgetprojekt med 464 personer som
medverkat ideellt är en prestation
som visar prov på lekfull fantasi,
lustfylld problemlösning, mod och
osedvanlig konstnärlig kreativitet.

Idrottsledarstipendium 2oo7
på 1oo ooo kronor till Årets förnyare
Idrottsledare  •  Thomas Johansson
Idrottsförening  •  Engelholms Volleybollsällskap

Thomas Johansson har förnyat volleybollsporten inte
bara i Ängelholm och Skåne utan i hela landet. Genom
att hämta impulser bland annat från andra sidan
Öresund har han lyckats utveckla volleybollsporten
även långt utanför idrottsföreningarnas krets. Han är en
verklig inspiratör som genom åren varit lyhörd och
fångat upp nya trender för att vidareutveckla sporten
och hitta nya målgrupper. Idrottsledarstipendiet är på
100 000 kronor. Av dessa går 20 000 kronor till Thomas
Johansson och 80 000 kronor till Engelholms Volleybollsällskap.

ÅRETS STIPENDIATER

ulturstipendiater
Foto stipendiater: Klas Andersson

Litteratur  •  Ida Linde

Ida Linde tilldelas Sparbanksstiftelsen Skånes kulturstipendium i
litteratur 2007 för sin debutdiktsamling ”Maskinflickans testamente”,
som handlar om en flickas tankar
inför döden och livet. Hon skriver
egensinnigt och insiktsfullt om
livets stora frågor. Hennes språk är
klart och enkelt, men bildspråket är
samtidigt mystiskt och förtätat –
man vet aldrig vad som händer på
nästa sida. Med lätthet går Ida
Linde från allvar till humor – när
döden närmar sig och dikten är
som svartast är det alltid med
glimten i ögat.

Teater  •  Sandra Huldt

Sandra Huldt tilldelas Sparbanksstiftelsen Skånes kulturstipendium
i teater 2007. Hon har som student
på Teaterhögskolan i Malmö och
som yrkesverksam i olika sammanhang i staden visat prov på ett
emotionellt och intellektuellt skarpt
och originellt skådespeleri, bland
annat i Teater Terriers biennaluttagna ”Drömmer om att dö”.
Hennes förmåga att med stor
ärlighet och närvaro, och till synes
utan all fåfänga gestalta olika sidor
av de karaktärer hon spelar, gör att
teaterpubliken kan se fram emot
många starka upplevelser i hennes
kommande yrkesliv.

Musik  •  Benjamin Staern

Benjamin Staern tilldelas Sparbanksstiftelsen Skånes kulturstipendium i musik 2007. Den unge
tonkonstnären har redan en diger
och växande verklista, som omfattar
alster för symfoniorkester, mellanstora och små ensembler ner till
solokompositioner för olika instrument samt elektroakustisk musik.
Utmärkande för hans musik är
bland annat en enastående klangkänsla som återspeglas i en orkesterbehandling vida utöver det
vanliga. Benjamin Staerns musik,
redan ymnigt framförd, kommer att
föra honom långt ut i världen.

Årets högskole- och universitetsstipendier
Under 2007 har stipendieverksamheten ytterligare
utökats.
Stipendiet på 100 000 kronor för bästa doktorsavhandling vid Malmö Högskola har för 2007 tillfallit
Erling Bjarki Björgvinsson.
Därutöver har totalt 25 stipendier på vardera 25 000
kronor fördelats för examensarbeten vid Lunds universitet, Tekniska Högskolan, Ekonomihögskolan, Medicinska fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten,
Campus Helsingborg, Teaterhögskolan Malmö, Musikhögskolan Malmö, Konsthögskolan Malmö och
Malmö Högskola.
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AKTUELLA PROJEKT

Unik neutronforskningsanläggning
kan bli verklighet i Lund
European Spallation Source (ESS) är ett planerat flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens
mest kraftfulla neutronkälla. Anläggningen kan
jämföras med ett gigantiskt mikroskop, men i stället för
ljus använder man sig av neutroner för att lysa igenom
ett material och få information om hur det är uppbyggt.

I juni 2007 gav regeringen Lunds universitet i uppdrag
att bilda ett sekretariat som ska arbeta med att planera
för en internationell ESS-organisation, bygga upp
kompetens och rekrytera forskare. I samband med det
utsåg regeringen professor Colin Carlile till föreståndare för sekretariatet.

ESS kommer att öppna helt nya möjligheter för forskare
inom hälso-, miljö-, energi-, klimat-, transport- och ingenjörsvetenskap, läkemedel samt arkeologi. Anläggningen
blir ett nav i Europas infrastruktur för forskning och
utveckling inom dessa områden. Planerna för ESS har
tagits fram i ett samarbete mellan hundratals forskare från
18 laboratorier i 11 europeiska länder. Besluten om vad
som ska byggas, hur det ska finansieras och var det ska
placeras fattas i förhandlingar på regeringsnivå mellan ett
värdland och de länder som vill använda anläggningen.

– Colin Carlile är en av världens främsta neutronforskare och det är en enorm konkurrensfördel för Lund
att vi har kunna rekrytera honom, säger Marianne
Ekdahl.

– ESS är en unik anläggning som inget land kan bygga
ensam, förklarar Marianne Ekdahl, informationschef på
ESS-Scandinavia.
I februari 2007 beslöt den svenska regeringen att
Sverige ska erbjuda värdskap för ESS. Sedan dess pågår
förhandlingar med andra europeiska länder. Idag finns
bara två alternativ. Lund är det ena, medan det andra
kommer att bli antingen Bilbao i spanska Baskien eller
Debrecen i östra Ungern.

Professor Carlile har tidigare förestått
neutronforskningscentrat Institut
Laue-Langevin utanför Grenoble i
Frankrike varifrån han också hämtat
ESS-Scandinavias vetenskaplige chef
Christian Vettier och Axel Steuwer,
som ansvarar för att utveckla
Colin Carlile
kontakter med de företag som
använder neutronforskning som ett redskap i sin
produktutveckling. Han har dessutom rekryterat Hugo
Bohn, ansvarig för kostnadsberäkning och planering.
– Hugo Bohn är sannolikt den ende som kan planera
och beräkna kostnader för storskaliga forskningsanläggningar, vilket är mycket komplicerat, berättar
Marianne Ekdahl.
Den plats ESS ska byggas på måste uppfylla ett antal
kriterier, bland annat ett bra geografiskt läge med goda
internationella kommunikationer, väl utvecklad och
erkänd forskning och ett konkurrenskraftigt och forskningsbaserat näringsliv. Allt detta stämmer väl in på
Lund.
Just nu pågår tekniska förberedelser och anpassning av
anläggningens design till de specifika förutsättningarna
i Lund parallellt med tillståndsprocessen fram till
2009 /2010. Bygget beräknas kunna starta runt 2010,
de första neutronerna bör kunna produceras omkring
år 2017 och anläggningen vara i full drift cirka år 2020.
Sparbanksstiftelsen Skåne bidrar med 6,9 miljoner kronor
under tre år, för kompetensuppbyggnad inför etableringen
av den planerade ESS-anläggningen.

AKTUELLA PROJEKT

Inspiration för
unga entreprenörer
I nordvästra Skåne finns det ovanligt många duktiga
ungdomsentreprenörer. På den regionala UF-mässan
tog man hela nio av 12 förstaplatser och 17 av de totalt
32 utmärkelserna. För Forza, som är ett brett initiativ
för att stimulera ungt entreprenörskap i Helsingborgsregionen, är det en bra början.
– Vi ska göra vår region till väldens bästa, säger
Joachim Samuelsson på Forza.
För att nå dit har man en mängd olika projekt, som
stöds av Sparbanksstiftelsen Skåne. Ett av dessa är
Sommarlovsentreprenörerna, som i år genomförs för
andra gången. Det går ut på att ungdomarna skapar sina
egna sommarjobb. De får 2 000 kronor i startkapital och
en kom-igång-vecka. Sedan har de sommarlovet på sig
att bedriva sin verksamhet med stöd av handledare.
– Vi vänder oss till ungdomar som går i nian och upp till
sista året i gymnasiet. Som handledare har vi sju vuxna
och 13 äldre gymnasieungdomar med egen erfarenhet
av att driva företag, förklarar Joachim Samuelsson.
2007 var bara Helsingborg och Landskrona med
i projektet, men i år tillkommer Höganäs, Klippan,
Ängelholm och Båstad.
– Förra året kom vi igång lite sent, men fick ändå 60
ungdomar. I år har vi satsat i fler kommuner och dessutom satt krav på dem att betala hälften, vilket de gjort.
Intresset från ungdomarna är också stort och vi
kommer att ha runt 200 sommarlovsentreprenörer i år,
berättar Joachim Samuelsson.
En mätning som gjordes efter förra årets projekt visade
att 80 procent av ungdomarna var utmärkt eller mycket
nöjda med verksamheten. Andelen som trodde sig
kunna starta ett framgångsrikt företag efter sin tid som
sommarlovsentreprenörer hade ökat från 48 procent
till 70 procent.

Forza har dock fler aktiviteter igång, bland annat
GetUp! som är en inspirerande mötesplats med fokus
på kreativitet, drivkraft och entreprenörskap. Man
träffas varje lördag klockan 10.45 på Wallmans i
Helsingborg. Efter ett inledande mingel presenteras en
talare, som följs av hemliga gäster, underhållning och
utlottning. Inbokade talare under våren 2008 är bland
andra entreprenören Pigge Werkelin och komikern
Sissela Benn, mer känd för sin karaktär Filippa Bark.
– Vi håller på till 12.30 och uppenbarligen tycker
ungdomarna att det är värt att gå upp på lördagsförmiddagen, eftersom vi har nått målet att ha 100 besökare i snitt, avslutar Joachim Samuelsson.
Sparbanksstiftelsen Skåne bidrar med 400 000 kronor till
Forza, 395 000 kronor till Sommarlovsentreprenörerna
2008 och 100 000 kronor till GetUp!.
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AKTUELLA PROJEKT

Prisbelönt projekt får Malmös barn att läsa
Projektet LÄS!, som bedrivs av Malmö stadsbibliotek,
stadsdelsbiblioteken och Pedagogiska centralen, har
under drygt två år mycket framgångsrikt främjat
läsandet bland Malmös barn. Dels har man utvecklat
en del av sin basverksamhet – bokprat, dels genomfört
praktiska aktiviteter i årskurserna två och fem.
– Vi har köpt in mer litteratur, utbildat våra barn- och
skolbibliotekarier i konsten att dramatisera sina bokprat
och samordnat verksamheten bättre, berättar projektledaren Hanna Sjöberg.

Resultatet blev boken ”Konrad och Milous hemliga
uppdrag”. När den var klar tog sig Malmö AmatörteaterForum an historien och gjorde en teateruppsättning, som alla barnen fick se. Efter föreställningen fick
de också sin bok färdigtryckt i handen.
– Projektet gjorde stor skillnad. Många av barnen som
var med blev helt klart mycket mer intresserade av att
läsa, konstaterar Hanna Sjöberg.
Femteklassarna i sin tur har och kommer att få arbeta
med faktaböcker. Inspirerade av en faktaboksförfattare
i en spännande miljö – fängelsetornet på Malmöhus
Slott – tog klasserna från Centrum, Husie och Södra
Innerstaden sig an uppgiften som resulterade i boken
”Malmö spökguide”.
– Vi bibliotekarier pratar för det mesta om skönlitteratur, men med faktaböckerna når man dem som har
ett större motstånd mot att läsa, vilket främst är killar,
säger Hanna Sjöberg.
Kommande projekt för femmorna handlar om att göra
en egen version av Wikipedia, det vill säga ett uppslagsverk på internet. Tvåorna kommer i sin tur att klassvis få
skapa kollektiva konstverk utifrån den kinesiska sagan
”Tigerprinsen”. Bilderna kommer också att bli ett digitalt bildspel som ska läggas ut på internetsajten Youtube.

För att göra det stora projektet hanterbart beslöt man
sig för att satsa stadsdelsvis. Det första delprojektet
våren 2007 omfattade andraklassare i Västra Innerstaden, Kirseberg och Hyllie.
30 klasser, vilket motsvarar 500 elever, fick delta i en
skrivstafett. Tillsammans skulle de skriva en deckare
med hjälp av författaren Mårten Sandén.
– Vi kom fram till att ett sätt att hitta till barnens
läsande var att låta dem författa själva. Mårten Sandén
skriver deckare för barn och han fick skriva det första
och sista kapitlet, för att de brukar vara de svåraste,
förklarar Hanna Sjöberg.
Klasserna hade två dagar på sig att författa sitt kapitel
och manuskriptet skickades runt tillsammans med en
deckarväska innehållande bland annat förstoringsglas
och en Malmökarta, eftersom det var i hemstaden
historien skulle utspela sig. När kapitlet var färdigskrivet lades det ut på skolornas intranät så att lärarna
kunde läsa upp det direkt för sina klasser.

Trots att projektet LÄS! ännu inte är avslutat har det
redan gett Malmö stadsbibliotek och Sparbanksstiftelsen Skåne ett fint pris, nämligen Kultur och Näringslivs Swedish Arts and Business Awards i kategori
Corporate Social Responsibility.
– Det är mycket ovanligt att bibliotek får den här typen
av pris och vi hoppas naturligtvis att det kan fungera
som inspiration för andra som
arbetar med barns läsande,
avslutar Hanna Sjöberg.
Sparbanksstiftelsen Skåne
stödjer projektet LÄS! med
1 800 000 kronor under tre år.
När projektet avslutas i december
2008 kommer närmare 20 000
barn att ha deltagit.

AKTUELLA PROJEKT

Ett val värt sin vikt i guld

Foto: Urszula Striner

Att barnen är vår framtid är grunden för Drömmarnas
Hus gigantiska projekt GULD-valet. Genom en mängd
olika aktiviteter ska 90 000 ungdomar i Skåne under tre
år både få kunskap och lära sig framföra sina åsikter om
tre viktiga framtidsfrågor: miljöhot, tillgångar/resurser
och ohälsa.

första år ska göra var sitt konstverk tillsammans med en
etablerad konstnär. De har valt ett av sju teman utifrån
känslor av miljöhot och förutom att det kommer att
ställas ut i respektive kommun är målsättningen att
sammanföra dem alla vid ett tillfälle – till exempel vid
Malmöfestivalen.

– Vi börjar med temat miljöhot och att prata om sådant
kan kännas tungt. Därför har vi gjort en dold teater som
vi framför i klassrummen. Först har vi haft workshops
tillsammans med lärarna för att de ska vara delaktiga.
Det är ju de som ska jobba vidare med frågorna, berättar
Lotta Lundgren på Drömmarnas Hus.

Samtidigt byggs en ny upplevelsebaserad utomhuspedagogik upp på Fulltofta Naturcentrum. Dit bussas
klasserna i speciella GULD-bussar under terminerna
och på loven finns möjlighet att delta i upplevelseläger.

Dold teater innebär att klassen blivit förberedd på att det
ska komma två politiker som de ska ställa frågor till. När
politikerna anländer beter de sig precis så som man inte
ska göra. De kommer för sent, pratar i mobilen, undviker
att svara på barnens frågor, men är samtidigt charmiga
och trevliga. De försöker skoja bort miljöhoten och säger
att det väl blir trevligt med lite varmare klimat.
Till slut tappar politikerna tålamodet med barnens
malande om miljöhot och säger till dem att det är
bättre att de får ta över. Där avslöjas teatern och
barnens uppgift blir nu att under en längre process ta
fram tre förslag på miljöförbättringar, i sin skola, i sin
kommun och i Skåne. De väljer också klassrepresentanter som ska medverka vid ett konvent i september
där cirka 300 ungdomar presenterar sina klassers bästa
förslag. Till konventet bjuds också riktiga politiker in.
Parallellt jobbar man med att skapa konceptkonst om
miljön. De sju kommuner som är med i GULD-valets

Tidningen GULD-magasinet, med en upplaga på
30 000 exemplar, skrivs av ungdomarna själva med
hjälp av två pedagoger och webbplatsen www.guldvalet.se fungerar, förutom som en viktig verktygslåda
för lärarna, också som en interaktiv värld för ungdomarna där de löser problem för att uppgradera sig.
Dessutom görs en reklamfilm om verksamheten för
varje kommun som deltar och i november blir det en
nyskapande konstnärlig föreställning kring temat dit
alla 10 000 som deltagit under året bjuds in gratis.
– Intresset är jättestort och de medverkande kommunerna är så glada att få vara med. Vi har ju tidigare bara
arbetat i Malmö och det här innebär att vi får ett väldigt
stort kontaktnät. Dessutom är det redan jättemånga
inbokade, vilket betyder att hela projektet sprider sig
som ringar på vattnet, konstaterar Lotta Lundgren.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer GULD-valet med
33 miljoner kronor under tre år.
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Kivik Art Centre tar form på Österlen
Planen är att etablera ett konst- och kulturcentrum på
Österlen, närmare bestämt på Lilla Stenshuvud strax
söder om Kivik, som ska vara lika mycket en kreativ
plats som en mötesplats för människor intresserade av
konst, natur och historia i vid bemärkelse.
Stiftelsen Kivik Art Centre bildades 2006 och
sommaren 2007 arrangerades den gränsöverskridande
utställningen Kivik Start. Den bestod av fem stora
paviljonger/betongelement som placerats ut i naturen.
Bakom installationerna stod den internationellt
uppmärksammade arkitektgruppen Snøhetta i samarbete med fotografen Tom Sandberg,
– Två av elementen hade formen av ramar och genom
att de avgränsade synfältet betonades vyerna. De blev
mycket populära, inte minst att fotografera, berättar
Eva Fristedt projektkoordinator på Kivik Art Centre.

Som ett öppet rum var elementet ”moderskeppet”, med
glaspartier och ljusinsläpp genom hål i taket. Här fanns
även abstrakta foton på väggarna. I rätt ljus och i rätt
vinkel kunde den 10 x 7 meter arkitektoniska konstruktionen till synes försvinna in i naturen. Två ytterligare
element fungerade som fotoboxar med glasväggar där
fotografen Tom Sandberg tryckt in svartvita silkscreenfoton med silhuetten av en människa.
– Kivik Start blev definitivt en succé. Vi räknade in
12 000 besökare under öppettiderna, men grannarna till
området berättade att det var mycket folk, både tidigt
på morgnarna och på kvällarna, så vi räknar med att
sammanlagt 15 000 personer såg utställningen. Dessutom skrevs det spaltmeter om Kivik Start, både i
svensk och internationell press, framför allt i konsttidskrifter som Art Magazine, The Art Newspaper, Blueprint 258 och Billedkunst, säger Eva Fristedt.

AKTUELLA PROJEKT

Symfoniorkestern
i det gröna!
Genom att flytta verksamheten till Pildammsparken
under ett par sommarveckor kan Malmö Symfoniorkester bjuda publiken på ett utbud de annars aldrig
skulle få tillfälle att ta del av. När musikstilar blandas och
olika typer av artister möts kan uttryckssätten bli överraskande. Framförandena är anpassade till utomhusmiljön och ska vara en upplevelse för både öra och öga.
Sommarverksamheten startades 2006 med tre
konserter. Bland gästerna fanns bland andra Cirkus
Cirkör och de två unga svenska artisterna, Daniel
Blendulf, cellist och hip-hoparen Dogge Doggelito.
– Första sommaren var en stor framgång och att få
göra Våroffer med Cirkus Cirkör måste vara varje
konserthuschef dröm, konstaterar Lennart Stenqvist,
vd för Malmö Symfoniorkester.
Också sommaren 2007 bjöd man publiken på tre
konserter, bland annat med ett nyskrivet stycke av
Catharina Palmér. Blomsterkungen Linnés 200-årsjubileum inspirerade också programmet och avslutningskonserten bjöd på storbandsjazz.

Foto: Gerry Johansson

Enligt ursprungsplanen skulle Kivik Art Centre redan
under 2008 erbjuda ateljéer och verkstäder för konstnärer under en kortare eller längre tid, så kallat Artistsin-Residence. Men eftersom marken ännu inte är
förvärvad räknar Eva Fristedt att denna fas 2 i projektet
kommer att vara klar inom fem år. Då ska det också bli
restaurang och butik på området.
Under tiden planeras det för fullt för Kivik Art 2008. Konstnären Antony Gormley och arkitekten David Chipperfield
från London kommer då att skapa en ny paviljong.
– Det är ett stort planeringsarbete eftersom det handlar
om avancerade konstverk som inte ska synas i naturen,
avslutar Eva Fristedt.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer Kivik Art 2008 med
300 000 kronor.

Nu planeras programmet för sommaren 2008. Efter
det är konserterna i Pildammsparken så etablerade att
Lennart Stenqvist hoppas ha förankrat en fortsättning
i kommunal regi. Hans målsättning är att Malmö
Symfoniorkester även fortsättningsvis ska stå mittemellan tradition och framtid.
– Vi försöker alltid hitta en ny publik och en bredare
målgrupp. Alla ska känna att det finns en symfoniorkester de betalar för, avslutar Lennart Stenqvist.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer Malmö Symfoniorkesters sommarverksamhet med 1 000 000 kronor
per år under tre år.
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Malmös stolthet – Swedbank Stadion
Det var måndagen den 23 april 2007 som det historiska
första spadtaget till Malmös nya fotbollsarena togs på
Stadionområdet intill den befintliga Malmö Stadion
och Baltiska hallen. Några månader senare blev också
namnet klart – Swedbank Stadion.
Arenan kommer att ha 18 000 sittplatser och 6 000
ståplatser, vilka kan göras om till 21 000 sittplatser. När
den står klar – våren 2009 – blir den Sveriges modernaste fotbollsstadion.
Eftersom Swedbank Stadion är kompakt, saknar löparbanor och skymmande pelare finns inga dåliga platser.
Det innebär att publiken kommer att både se och höra
bra. Två storbildsskärmar på vardera 36 kvadratmeter
placerade på båda kortsidorna samt över hundra
TV-monitorer i olika utrymmen ger dessutom synupplevelsen ett extra lyft.  
En modern ljudanläggning med totalt mer än 100
högtalare av varierande storlek och spektra ger ett
jämnt, brett och bra ljudregister. Beräkningar från
professionella ljudkonsulter med erfarenhet från stora
arenaevenemang visar att det kommer att skilja max

1,45 decibel mellan nedersta och översta raden på
Swedbank Stadion.
Det första stora arrangemanget på Swedbank Stadion
blir U21 EM i fotboll sommaren 2009. Förutom invigningsmatchen, där Sverige är ett av lagen, spelas två
gruppspelsmatcher samt finalen på Swedbank Stadion.
Dessutom förlägger UEFA sitt huvudkontor för
tävlingen i Malmö under EM-slutspelet.
– Genom stiftelsens anslagsverksamhet går en del av
Swedbanks vinst tillbaka till det lokala samhället. Sedan
1995 har vi satsat mer är 430 miljoner kronor på Skånes
utveckling inom bland annat kultur, näringsliv, idrott,
forskning och utbildning. Att vi nu också engagerar oss
i den nya stadion i Malmö är därför naturligt med tanke
på dess stora betydelse för besöksnäringen i regionen
och de möjligheter till intressanta projekt som denna
miljö kommer att erbjuda, säger Sparbanksstiftelsen
Skånes vd, Thomas Boström.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer projektet med
25 miljoner kronor.

AKTUELLA PROJEKT

Skåneidrotten 1oo år
Skånsk Idrottsgala är tillfället då idrottsfamiljen samlas
för att hylla framgångsrika och föredömliga insatser,
visar på idrottens bredd och marknadsför skånsk
idrotts värden för samhället.

Idag finns sammanlagt 77 000 ledare inom den skånska
idrottsrörelsen, men målet är att ha 100 000 år 2015.
Det nya stipendiet innebär att man har möjlighet att
belöna åtminstone 500 av dessa.

Galan har genomförts under festliga former i sju år, men
2008 års upplaga blev extra festlig eftersom Skånes
Idrottsförbund då fyllde 100 år. Med Anna-Lena
Brundin som konferencier på Slagthuset och i närvaro av
inte mindre än 1 000 gäster delades elva utmärkelser ut.

– Föreningarna får nominera ledare i alla åldrar och vi
har fått in 1 070 förslag, berättar Caroline Persson.

Dessutom kunde man kvällen till ära avslöja den satsning som Sparbanksstiftelsen Skåne och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta gör tillsammans med Skåneidrotten – Skånes Idrottsledarstipendier 2008.
– Det här är en fantastisk möjlighet för oss att lyfta
fram ledarna som jobbar helt ideellt och är så viktiga
för barnens och ungdomarnas utveckling, säger
Caroline Persson på Skånes Idrottsförbund.

De 500 ledare som Skånes Idrottsförbund sedan väljer
ut får vardera 7 000 kronor plus 3 000 kronor till sin
klubb för utvecklingsarbete. Stipendierna kommer att
delas ut under högtidliga former i maj 2008.
Sparbanksstiftelsen Skåne bidrog med 500 000 kronor till
Skånsk Idrottsgala 2008 och 4 100 000 kronor till Skånes
Idrottsledarstipendier 2008.
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BMX passar alla!
BMX Racing blir OS-gren 2008. Sporten som uppfanns
i USA på 70-talet kom till Sverige i början av 80-talet.
Idag finns nio klubbar och lika många banor. En av
dem ligger i Munka-Ljungby och tillhör Engelholms
BMX Klubb, som startades 1983.
– Sporten är exempelvis mer än dubbelt så stor som
innebandy, men har inte riktigt fått fäste i Sverige.
I Danmark finns ett trettiotal banor och i Holland
kanske närmare hundra, berättar Bengt Viebke, ordförande i Engelholms BMX Klubb.
Klubben har ett 50-tal medlemmar idag, men endast
fyra av dessa är tjejer. Det är något Bengt Viebke
hoppas ska ändras.
– Vi vill ha fler tjejer som tränar och tävlar. I BMX
Racing tränar och tävlar man tillsammans, men tjejerna
får vara två år äldre än killarna. Det är en sport som
passar alla, men om vi ska lyckas locka fler tjejer måste
vi ha speciella tjejledare också.
Hittills har man märkt att det bara är killar som visar
sitt intresse när man är ute i skolorna och informerar.
Med egna ledare och träningspass tror Bengt Viebke
dock att tjejerna också ska våga hitta till sporten.

– Det är ett roligt sätt
att träna. Så roligt att
man inte märker att
man blir trött. Och
det behövs olika
sporter, alla kan inte
spela fotboll och
innebandy, säger
Bengt Viebke.
BMX Racing är en
snabb sport som är
rolig att titta på.
Kanske OS i Peking
innebär att även
svenskarna får upp ögonen för ”cykelsportens motorcross”. I Ängelholm planerar man i alla fall för en ny,
mer central bana, och Bengt Viebke räknar med att
medlemsantalet inom några år ska ha ökat till 100.
– Och då ska förhoppningsvis 30 av dessa vara tjejer,
avslutar han.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer projektet ”Fler tjejer till
cykelsporten” med 25 000 kronor.

Tjejer med friska viljor
Bowling är en populär sport i lilla Perstorp, inte minst
bland ortens tjejer som spelar i BS Friska Viljor. Men
intresserade aktiva räcker inte alltid – en klubb måste
kunna erbjuda utbildade tränare och möjlighet till
utveckling också. Därför drog klubben igång projektet
”Tjejer med friska viljor”.

– I bowling spelar man tillsammans oavsett ålder och
vi har många duktiga ungdomar. I A-laget, som nu gått
upp i division 1, är spelarna mellan 13 och 65 år,
berättar Anneli Rosdahl.
Förutom att låta tränaren och lagledaren för A-laget,
Pia Persson, vidareutbilda sig i Skåneidrottens regi, har
man hunnit med två träningsläger, ett för A-laget och
ett för ungdomslaget. Nästa steg är att utbilda ytterligare en tränare.
– En av de yngre tjejerna ska få gå en Steg 1-utbildning
så att Pia kan få avlastning, förklarar Anneli Rosdahl.
Och avlastning kan behövas. Klubben har idag 61
medlemmar, varav 36 är under 18 år. Flera av de unga
har stor talang och behöver förutsättningar för att
utvecklas vidare, vilket de nu har chansen att få.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer projektet ”Tjejer med
friska viljor” med 25 000 kronor.
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Rätt träning ska
förebygga skador
Ibland krävs olika förutsättningar för att man ska kunna
göra samma saker. Att spela fotboll är ett sådant
exempel. Tjejer får till exempel oftare problem med
knän, ljumskar och hälsenor än killar, vilket inte sällan
leder till att de slutar spela. Men med rätt träning kan
detta motverkas. Därför satsar Hittarps IK nu på ett
projekt som utbildar ledare att träna tjejerna på rätt sätt.
– Vi är i full gång och har fått en jätteduktig tjej med
bakgrund i friidrotten som leder detta. Under vinterhalvåret har vi kört specialträning och utbildning en gång
i veckan, berättar klubbchefen Håkan Zetterstrand.
I Hittarps IK spelar cirka 240 tjejer fotboll och alla
deras tränare har fått utbildning i knäkontroll, spänst
och bålstyrka. Dessutom har alla spelare i damlaget och
F 93 fått utbildning i att träna rätt. Skadeproblemen
börjar ofta i 12–13-årsåldern, men i Hittarp finns lag
med flickor födda -02, som förhoppningsvis ska kunna
undvika många typer av skador i framtiden.

Ny ordförande
Som nytillträdd
ordförande vill jag
tacka min företrädare, Allan
Karlsson, för det
gedigna och
utvecklande arbete
som han lagt ned
för stiftelsen, likaså för den fina anda som
präglat styrelsearbetet under åren. Allan har
starkt bidragit till stiftelsens väl etablerade
ställning, både i Skåne och bland landets
sparbanksstiftelser.
Jag har själv en lång bakgrund som förtroendeman i Sparbanken, styrelseledamot i lokal
bank, regional bank, Sparbankernas Bank,
Sparbanken Sverige, Sparbanken Finans och
Spintab – gamla namn som utgör nuvarande
Swedbanks rötter.
Stiftelsens huvuduppgift – att värna om sparsamhet – ska vi tolka som ekonomiskt
ansvarstagande. Vi ska ge detta begrepp
ökad fokus, både som folkbildare och genom
vår ägarroll i Swedbank. Det är ett långsiktigt arbete.
Vår roll som utvecklare i samhället är väl
etablerad genom vår anslagsverksamhet. Vi
kommer att fokusera mer på projekt genom
stiftelsens egen uppsökande verksamhet.
Ett bra exempel på det är vår nystartade
Riskkapitalstiftelse, som legat mig själv
särskilt varmt om hjärtat. Via stiftelsen ska vi
värna om och stödja en, förhoppningsvis,
framgångsrik verksamhet i näringslivet.

För att kunna mäta resultatet av träningen testades
spelarnas styrka innan specialträningen började och
kommer att testas igen efter säsongen.
– Det vi har satt igång nu är en långsiktig utbildning.
Meningen är att de här specialövningarna i framtiden
ska ingå i den ordinarie träningen, säger Håkan Zetterstrand.
Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer projektet ”HIK tjejlyftet
2008” med 50 000 kronor.

Sparbanksstiftelsen Skånes verksamhet är
icke kommersiell, men heller inget självändamål. Det vi gör ska gärna bidra till positiv
utveckling av det vi äger och förvaltar –
Swedbank. När banken går bra och kan ge
en utdelning får vi möjligheter till fortsatta
insatser, för Skånes bästa.
Denna goda cirkel kommer vi att fokusera
ännu starkare på genom informationssatsningar om vår verksamhet och i vår kommunikation med omvärlden.
Hans Laufeld
tillträdande ordförande
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BEVILJADE ANSLAG

Beviljade anslag 2oo7
Här redovisas ett antal av de större projekt för vilka Sparbanksstiftelsen Skåne beviljat anslag under 2007.
Totalt under 2007 beviljades anslag på 140 985 tkr. För en fullständig redovisning av samtliga beviljade anslag
hänvisas till vår hemsida www.sparbanksstiftelsenskane.se.

FORSKNING
Lunds universitet ESS-Scandinavia
Gästprofessur i teknikvetenskaplig
forskning vid ESS-S
Lunds universitet
Ramavtal för prioriterad forskning
med 3,6 mkr/år under tre år. Avser det tredje året

6 900 000 kr

3 600 000 kr

Företagarna i Skåne Service AB
Stimulerande seminarium för
kvinnliga nätverk och för företagare

100 000 kr

Företagsgruppen i Osby Ek. för.
Utveckla nätverk för yngre företagare
och chefer

140 000 kr

Ideella föreningen Göran
Nätverket Görans mentorsprogram

185 600 kr

Malmö högskola
Idrottsvetenskap och Entreprenörskap
vid Malmö högskola

3 000 000 kr

Landskrona Citysamverkan
Landskrona Citysamverkan

375 000 kr

Malmö högskola
Mat och lärande för hållbar utveckling

2 459 000 kr

Malmö högskola
Effektivare samarbete forskning – näringsliv

750 000 kr

SLU, Inst. f. Sydsvensk Skogsvetenskap
Skog, Rekreation och Hälsa

2 357 000 kr

Malmö stad
Media Evolution

100 000 kr

Medeon AB
Idéflödessystem inom life science

500 000 kr

Motivationshuset
Heja Skåne 2008

200 000 kr

Sjöräddningssällskapet Torekov
SSRS Torekov

300 000 kr

SLU Alnarp LTJ-fakulteten
Tillväxt och affärsutveckling inom skånskt lantbruk

300 000 kr

Stiftelsen Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst
Steg 3: Projekt gemensam verksamhet
i Skåne Nordväst

200 000 kr

Swedbank
Näringslivsdag med Galakväll

350 000 kr

Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Växande växtmarknad

350 000 kr

Vellinge Falsterbonäsets FöretagarGrupp
Företagarseminarium och mässa 2007

150 000 kr

Centrum för Arbetarhistoria
Professur i arbetarhistoria
Lunds universitet, Juridiska Inst
Bolagsstyrelsens funktion och
arbetssätt i förändring
Campus Helsingborg
Ny forskargrupp vid Campus gör
första mikroorganisminventering
Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne
Ökad tillgänglighet till Skånes
industriella och fackliga historia

900 000 kr

850 000 kr

779 880 kr

400 000 kr

NÄRINGSLIV
Avsättning till Riskkapitalstiftelse
Sparbanksstiftelsen Skånes
Riskkapitalstiftelse
Lunds universitet
Ramavtal för näringslivssatsningar
med 2,4 mkr/år under tre år. Avser det tredje året
Lunds universitet Venture Lab
Ökat företagande bland underrepresenterade grupper på Lunds universitet

25 000 000 kr

2 400 000 kr
KULTUR
1 327 000 kr

Drömmarnas Hus
GULD-valet

33 000 000 kr

Bjärehalvöns Näringsliv Ekonomisk Förening
Båstads näringslivsorganisation

290 000 kr

Malmö Symfoniorkester
MSO:s sommarverksamhet år 2

1 000 000 kr

Entreprenörskapsstiftelsen Malmö
Uppstart av förinkubator ”Startup”

300 000 kr

Brolin-Tani Marie
Unga Danskompaniet

1 000 000 kr

Forza Entreprenörskap / Näringslivets Hus Skåne NV
Forza Get Up!

100 000 kr

Anagram Produktion
Mammor gör sånt

150 000 kr

Forza Entreprenörskap Näringslivets Hus
Forza Sommarlovsentreprenörer

550 000 kr

Berg Images
Filmen om Leslie

250 000 kr

Forza Entreprenörskap / Näringslivets Hus Skåne NV
Forzas Sommarlovsentreprenörer

395 000 kr

Dansstationen
Dansrepertoar för barn och unga 2008–2009

400 000 kr

BEVILJADE ANSLAG

Electrohype
Electrohype 2008 – Femte biennalen för
elektronisk och datorbaserad konst

400 000 kr

Folkets Bio Malmö
European Culture Festival 2008

Rosengårdsskolan
SPRING-programmet

150 000 kr

300 000 kr

Skånska Akademien
Humanteknologen & pionjären,
Peter Broberg i samhällsplaneringen

174 000 kr

Hepp Film AB
Farsan

150 000 kr

StyrelseAkademien Skåne
Styrelseutbildning för små- och medelstora företag

150 000 kr

Imagenes del Sur/Bilder från Söder
International Female Film Festival Malmö
– IFEMA 2008

200 000 kr

Kivik Art Centre
Kivik Art 2008

300 000 kr

Kulturföreningen Kameleont
Mellan tyngden och nåden – konserter och film
om människans mod till sång

IDROTT
Malmö Fotbollförening MFF
Stadionprojektet
Skånes Idrottsförbund
Stipendieprogram

400 000 kr

Leoni produktion SheMusic
Dollykollot

200 000 kr

Malmö Dramatiska Teater
Utveckling av barnteater Malmö Dramatiska Teater

500 000 kr

25 000 000 kr
4 100 000 kr

Båstad Malens Tennissällskap
Multiaktivitetsanläggning för barn och ungdom

125 000 kr

FIFH Föreningen idrott för handikappade
Golf Access år 3

150 000 kr

Formtoppen, Höllvikens Atlet Club
Idrott för alla

150 000 kr

Malmö Symfoniorkester
Utvidgning MSO:s barn och ungdomsverksamhet

500 000 kr

Musikhögskolan i Malmö
Musikhögskolans 100-årsjubileum

Helsingborgs IF
Dagens ungdom – vår framtid

200 000 kr

350 000 kr

IFK Malmö Handboll Ungdom
Skol / beachhandboll

100 000 kr

Malbas basket Hela Malmö
Hela Malmö

150 000 kr

Malmö Allmänna Idrottsförening
Swedbank Malmö 10 KM

400 000 kr

Malmö Simsällskap med flera föreningar
Vattenprovet i Malmö

160 000 kr

Olympic Viking HK Helsingborg
Strandhandbollturnering

150 000 kr

Ramlösa Boll- & Idrottssällskap
Aktivitet FHB

200 000 kr

Skånes Fotbollförbund
Ungdomsdomarutbildning

200 000 kr

Musikhögskolan i Malmö
Den Nordiska Pianotävlingen 2008

200 000 kr

Nordisk Panorama i Malmö 2008 / Film i Skåne
Nordisk Panorama 5 Cities Film Festival 2008

250 000 kr

Nätverket Justus
Ungkulturvecka

120 000 kr

Revilo Productions, Oliver Lazarevski
Vi kom för att jobba

160 000 kr

Rörelsen
The Game

150 000 kr

Seriefrämjandet
I Seriernas Värld

120 000 kr

Skissernas museum
Sonia Delaunay – ett gränsöverskridande
utställningsprojekt

200 000 kr

Skånes Idrottsförbund
Verksamhetsutveckling av vuxenidrott

300 000 kr

Teater 23
Jubileumsscen

190 000 kr

Skånes Idrottsförbund
Skånes Idrottsförbund 100 år 2008

500 000 kr

Trelleborgs kommun, Kommunfullmäktige
Konstverk Trelleborg 750 år

150 000 kr

Skånes Tennisförbund
Kvinnlig idrott

100 000 kr

Skånes Volleybollförbund
Kidsvolley – modern volleyboll

234 000 kr

Stiftelsen Falsterbo Horse Show
Falsterbo Horse Show

200 000 kr

Svedala Volley
Beachvolleyboll för barn och ungdomar i Svedala

140 000 kr

Söderåsens Forsgårds Natur- och Upplevelseförening
Rid- och upplevelseläger samt hjälpmedel
som förenklar kontakten med hästar

120 000 kr

Trelleborgs Taekwondoklubb
Multietnisk ungdomsutbyte, Taekwondofestival
i Trelleborg

100 000 kr

Överviktigas riksförbund Ör Syd
Projekt Versus

100 000 kr

UTBILDNING
Falsterbonäsets Livräddare
Ny räddningsbåt

100 000 kr

Fredriksdal museer och trädgårdar
Audioguide på Fredriksdal museer och trädgårdar

250 000 kr

Friluftsfrämjandet i Helsingborg
Projekt äventyrspedagogik

100 000 kr

Föreningen Gemensam Framtid
Urix 2008 – en åsiktsfestival för ungdomar

115 000 kr

Landskrona BoIS
Landskrona BoIS Fotbollsakademi
– Fristående grundskola, skolåren 6–9

500 000 kr
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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.
Under 2006 har banken antagit firmanamnet Swedbank AB.
Ändamål
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i Swedbank
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 till-

godoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska
eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens
förmögenhet. Stiftelsens geografiska verksamhetsområde omfattar Skåne län.
Aktier i Swedbank AB
Stiftelsen innehade vid 2006 års utgång 800 000 aktier i
Swedbank AB.
Under året har stiftelsen köpt ytterligare 100 000 aktier.
Stiftelsens innehav av aktier i Swedbank AB uppgick
sålunda vid årets utgång till 900 000 aktier. Marknadsvärdet uppgick vid denna tidpunkt till 164 700 tkr, ett
belopp som med 4 822 tkr understeg aktiernas anskaffningsvärde. En motsvarande nedskrivning av kortfristiga placeringar har därför gjorts i bokslutet.
Stiftelsen erhöll under året utdelning på sina aktier i
Swedbank med 7 219 tkr.
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Sparbanksstiftelsen Skåne äger tillsammans med tio
andra sparbanksstiftelser samtliga aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB. Stiftelsen innehar totalt
218 825 aktier i förvaltningsbolaget, motsvarande 21,88
procent ägandedel, och är därmed den största ägaren.
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB innehade vid
utgången av år 2007 totalt 86 400 000 aktier i Swed-
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bank AB, vilket motsvarar 16,8 procent av samtliga
aktier i banken.

Liksom tidigare år har stiftelsen bedrivit en omfattande
stipendieverksamhet.

Stiftelsen har under året erhållit utdelning på sina aktier
i förvaltningsbolaget med totalt 118 165 tkr.

Kulturstipendierna har under 2007 oförändrat uppgått
till sex, vardera om 50 tkr.

Inräknat avkastningen på stiftelsens direktinnehav av
aktier i Swedbank AB uppgår aktieutdelningen under
året till 125 384 tkr.

Universitets- och högskolestipendier för examensarbeten har under året uppgått till 25 st, vardera å 25 tkr
fördelade på Malmö Högskola, Ekonomihögskolan i
Lund, LTH, Naturvetenskapliga- och Medicinska fakulteterna vid Lunds universitet, Campus Helsingborg
samt de Konstnärliga högskolorna i Malmö. Malmö
Högskola har också erhållit ett stipendium för bästa
doktorsavhandling med 100 tkr. Slutligen har utdelats
ett Idrottsledarstipendium å 100 tkr till Årets Förnyare.

Anslag
Stiftelsen har under året 2007 beslutat om anslag på
sammanlagt 140 985 tkr. Totalt under sin verksamhet
har stiftelsen därmed sedan 1995 lämnat anslag på
432 634 tkr.
Av de under året beviljade anslagen hänför sig 46 985
tkr till de ca 1 000 ansökningar om anslag som kommit
till stiftelsen vid de båda ordinarie ansökningstillfällena
den 31 mars respektive den 30 september.
Stiftelsen har emellertid som resultat av en mera aktiv
egen uppsökande verksamhet under året beslutat om
ytterligare anslag å 94 mkr till följande fem projekt:
• 25 mkr har stiftelsen avsatt för bildande av en särskild
stiftelse med namnet Sparbanksstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse, vars ändamål skall vara att främja framväxten av nya företag i Skåne. Riskkapitalstiftelsen
registrerades den 12 december 2007.

Styrelse
Stiftelsens styrelse har under år 2007 bestått av följande
ledamöter:
Allan Karlsson, Landskrona, ordförande
Hans Laufeld, Helsingborg, vice ordförande
Christine Axelsson, Malmö
Lennart Haglund, Malmö (från 2007-03-01)
Anne-Marie Hansson, Trelleborg
Birgit Hansson, Malmö
Lars-Erik Larsson, Landskrona
Anders Paulsson, Vittsjö
Ann-Kristin Rahmberg, Perstorp

• 33 mkr har anslagits till Drömmarnas Hus för att
under perioden 2008 – 2010 genomföra projektet Guldvalet, ett barn- och ungdomsprojekt som kommer att
beröra totalt 90 000 barn och ungdomar i de skånska
kommunerna inom stiftelsens verksamhetsområde.

Allan Karlsson, Lars-Erik Larsson och Ann-Kristin
Rahmberg har lämnat styrelsen vid utgången av år
2007. Till nya ledamöter från 2008-01-01 har valts Åke
Jönsson, Landskrona, Noushin Nadjafi, Helsingborg
och Bo Svensson, Ljungbyhed. Till ny ordförande har
utsetts Hans Laufeld.

• 25 mkr har anslagits till MFF ideell förening för att
möjliggöra tillkomsten av den för besöksnäringen
i Skåne viktiga nya fotbollsstadion i Malmö.

Stiftelsen har under 2007 haft 8 st protokollförda
styrelsesammanträden.

• 6,9 mkr har beviljats Lunds universitet för att, genom
en gästprofessur, höja universitetets kompetens i syfte
att göra Lund till en starkare konkurrent i kampen om
etableringen av den nya europeiska forskningsanläggningen på ESS-Scandinavia i Lund.
• 4,1 mkr har anslagits till Skåneidrotten för ett stort
stipendieprojekt riktat till idrottsledare i Skåne.

Verkställande direktör i stiftelsen har varit Thomas
Boström. Ställföreträdare för honom har varit Ulf
Karlström.
Revisorer
Stiftelsens revisorer har varit:
Aukt revisor Willard Möller
Aukt revisor Lars Engerup
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Resultaträkning
Belopp i tkr		
Not

2007

2006

Förvaltning
Aktieutdelning		
Ränteintäkter		
Resultat från avyttring av värdepapper som är kortfristig placering		
Nedskrivning värdepapper som är kortfristig placering		
Personalkostnader
2
Övriga rörelsekostnader
1
Avskrivningar
3

125 384
3 255
-4 822
-2 990
-3 224
-326

118 664
1 319
6 407
-2 336
-3 041
-220

Resultat av förvaltning		

117 277

120 793

Resultat från avyttring av värdepapper som är anläggningstillgång		
		

117 277

-20
120 773

Bokslutsdispositioner				
Återföring av periodiseringsfond		

23 341

-

Resultat före skatt		

140 618

120 773

4

-10 212

-9 964

Årets resultat		

130 406

110 809

Skatter

		

BALANSRÄKNING

Balansräkning
Belopp i tkr		
Not

2007-12-31

2006-12-31

TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier
5
720
545
Finansiella anläggningstillgångar				
Andra långfristiga värdepapperinnehav
6
806 511
806 511
Andra långfristiga fordringar
7
1 701
1 637
Summa anläggningstillgångar		

808 932

808 693

Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
Övriga fordringar		
41
35
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
8
259
248
Kortfristiga placeringar

9

164 700

145 228

Kassa och bank		

85 210

74 334

Summa omsättningstillgångar		

250 210

219 845

Summa tillgångar		

1 059 142

1 028 538

EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital
10			
Bundet eget kapital		
468 933
468 869
Fritt eget kapital				
Balanserat resultat		
261 855
291 349
Årets resultat		
130 406
110 809
Summa eget kapital		
861 194
871 027
Obeskattade reserver

11

69 883

93 224

Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		
855
145
Skatteskulder		
9 999
9 965
Upplupna kostnader
12
371
467
Övriga kortfristiga skulder		
131
314
Beslutade ej utbetalda bidrag		
116 709
53 396
Summa kortfristiga skulder		
128 065
64 287
Summa eget kapital och skulder		

1 059 142

1 028 538

Poster inom linjen				
Ställda säkerheter		

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser		

Inga

Inga
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K ASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys
Belopp i tkr		
2007

2006

Den löpande verksamheten				
Resultat av förvaltning		
117 277
120 773
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Resultat avyttring kortfristiga placeringar		
-6 407
Nedskrivning kortfristiga placeringar		
4 822
Avskrivningar		
326
220
		
122 425
114 586
Förändring upplupna ränteintäkter		
Resultat från avyttring av värdepapper		
Betalda skatter		

141
-10 178

-141
20
-21 090

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		

112 388

93 375

Förändring av rörelsekapital				
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		
-157
-11
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga placeringar		
-24 294
-24 611
Ökning(+)/minskning(-) av skulder		
431
-401
Kassaflöde från den löpande verksamheten		

88 368

68 352

Investeringsverksamhet			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		
-502
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar		
-

-274
360

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-502

86

Utbetalda bidrag		

-76 990

-49 076

Årets kassaflöde		

10 876

19 362

Likvida medel vid årets början		

74 334

54 972

Likvida medel vid årets slut		

85 210

74 334

T ILL ÄGGSUPPLYSNINGAR

Tilläggsupplysningar
Belopp i tkr
Redovisnings- och värderingsprinciper

Beslutade ej betalda bidrag

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Huvudprincipen är att beslutade ej utbetalda bidrag
skuldföres och belastar eget kapital.		

Intäkter				

Finansiella risker				

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att
de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras stiftelsen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Kursrisk				
Stiftelsens anläggningstillgångar består indirekt enbart
av aktier i Swedbank. Stiftelsen är alltså som en följd av
sitt ändamål exponerad för kursändringar i aktiekursen
på aktier i Swedbank.				

Andra långfristiga fordringar
Långfristiga värdepapper är upptagna till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning.
Andra långfristiga fordringar
Fordringarna har nuvärdeberäknats till 9 procent ränta.
Denna ränta har förts direkt till eget kapital.

Likviditetsrisk				
Stiftelsens likviditetsrisk ligger i om den ej kan avyttra
kortfristiga placeringar i den takt som beslutade bidrag
skall betalas ut.				

Noter
NOT 1

NOT 4 SKATTER

UPPLYSNING OM REVISORS ARVODE

		
2007
Arvode och kostnadsersättning		
SET Revisionsbyrå AB, revisionsuppdrag
79
SET Revisionsbyrå AB, övriga uppdrag
26
Summa		
105

2006
60
22
82

		
Inkomstskatt
Förmögenhetsskatt
Summa		

2007
-10 212
-10 212

2006
-4 204
-5 760
-9 964

NOT 5 INVENTARIER		
NOT 2 PERSONAL		
		

2007

2006

2
2

2
1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelsen och verkställande direktör
1 009
Beredningsutskott och valberedning
173
Förtroenderåd
90
Övriga anställda
910
Summa		
2 182
Sociala kostnader
808
(varav pensionskostnader)
(200)

893
262
142
472
1 769
526
(17)

Medelantal anställda
Män		
Kvinnor		

NOT 3 AVSKRIVNINGAR
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Inventarier		
20 procent
Datorer			
33 procent
		
				

		
07-12-31
Ingående anskaffningsvärde
864
Inköp		
501
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 1 365
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

-319
-326
-645
720

06-12-31
589
275
864
-99
-220
-319
545
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NOT 9 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

NOT 6 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERINNEHAV
			
Ingående anskaffningsvärde		
Likvidation Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB		
Utgående anskaffningsvärde		

07-12-31
806 511

06-12-31
806 891

806 511

-380
806 511

NOT 10 EGET KAPITAL		

Posten avser onoterade aktier i Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB.
Onoterade aktier
Antal aktier Bokf värde Beräknat värde
				
07-12-31
Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB

218 825

806 511

3 332 606

Stiftelsens aktieinnehav i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB har
under 2007 varit oförändrat 218 825 aktier (22 %) av bolagets totala
antal om 1 000 000.
Genom lagstiftning som infördes den 1 juli 2003 blir realisationsvinster och utdelning på Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB:s aktieinnehav i Swedbank skattefri så länge röstetalet överstiger 10 %.
Med anledning av detta har avdrag inte gjorts för uppskjuten skatt
i ovan beräknat värde.		
NOT 7 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
			
Ingående värde		
Uppskrivning		
Utgående värde		

Noterade aktier
Antal aktier Bokf. värde Beräknat värde
Swedbank AB
900 000
169 522
164 700
Nedskrivning		
-4 822
			
164 700

07-12-31
1 637
64
1 701

06-12-31
1 572
65
1 637

Värderingen av reversfordran Sparbanksstiftelsen Första
(nom 2 538 tkr), som förfaller år 2020 och löper med en årlig ränta av
2,5 %, har skett till nuvärdet av framtida betalningar diskonterade till
9 % ränta.
NOT 8 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
			
07-12-31
06-12-31
Förutbetald hyra		
108
10
Övriga poster		
114
59
Upplupna ränteintäkter		
37
179
Summa			
259
248

		
Bundet
Fritt
		
eget kapital eget kapital
Belopp vid årets ingång
468 869
402 158
Uppskrivning revers
Sparbanksstiftelsen Första
64		
Årets resultat		
130 406
Årets beslutade bidrag		
-140 985
Återföring bidrag år
2004, 2005 och 2006		
682
Belopp vid årets utgång
468 933
392 261

Summa
871 027
64
130 406
-140 985
682
861 194

NOT 11 OBESKATTADE RESERVER			
			
Periodiseringsfond vid
2002 års taxering		
Periodiseringsfond vid
2003 års taxering		
Periodiseringsfond vid
2004 års taxering		
Periodiseringsfond vid
2005 års taxering		
Summa			

07-12-31

06-12-31

-

23 341

27 370

27 370

25 799

25 799

16 714
69 883

16 714
93 224

NOT 12 UPPLUPNA KOSTNADER			
			
Sociala avgifter		
Övriga poster		
Summa			

07-12-31
130
241
371

06-12-31
164
303
467

Malmö den 18 mars 2008
Hans Laufeld
ordförande

Birgit Hansson
vice ordförande

Åke Jönsson

Christine Axelsson

Noushin Nadjafi

Anders Paulsson

Lennart Haglund
Bo Svensson

Anne-Marie Hansson
Thomas Boström
verkställande direktör

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits denna dag.
Malmö den 25 mars 2008
Willard Möller
Auktoriserad revisor

Lars Engerup
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse
Till styrelsen
i Sparbanksstiftelsen Skå
ne
Org nr: 846004-7585
Vi har granskat årsredov
isningen och bokföringen
samt styrelsens förvaltni
stiftelsen Skåne för år 200
ng i Sparbanks7. Det är styrelsen som
har ansvaret för räkens
förvaltningen. Vårt ansvar
kap
shandlingarna och
är att uttala oss om årsred
ovisningen och förvaltni
av vår revision.
ngen på grundval
Revisionen har utförts i
enlighet med god revisio
nssed i Sverige. Det inn
och genomfört revisionen
ebär att vi planerat
för att med hög men int
e absolut säkerhet försäk
redovisningen inte inneh
ra oss om att årsåller väsentliga felaktigh
eter. En revision innefa
urval av underlagen för
ttar att granska ett
belopp och annan inform
ation i räkenskapshand
ingår också att pröva red
lingarna. I en revision
ovisningsprinciperna och
styrelsens tillämpning av
bedöma de betydelsefu
dem samt att
lla uppskattningar som
styrelsen gjort när den
en samt att utvärdera den
upprättat årsredovisning
samlade informationen
i årsredovisningen. Vi ha
beslut, åtgärder och för
r granskat väsentliga
hållanden i stiftelsen för
att kunna bedöma om
är ersättningsskyldig mo
någon styrelseledamot
t stiftelsen, om skäl för
entledigande föreligger
annat sätt handlat i strid
eller om ledamoten på
med stiftelselagen eller
stiftelseförordnandet. Vi
ger oss rimlig grund för
anser att vår revision
våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har up
prättats i enlighet med
årsredovisningslagen och
sande bild av stiftelsens
ger en rättviresultat och ställning i enl
ighet med god redovisn
Förvaltningsberättelsen
ingssed i Sverige.
är förenlig med årsredov
isningens övriga delar.
Styrelseledamöterna ha
r inte handlat i strid me
d stiftelselagen eller stif
telseförordnandet.
Malmö den 25 mars 200
8
Willard Möller
Auktoriserad revisor

Lars Engerup
Auktoriserad revisor
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Styrelse

Allan Karlsson

Ordförande Landskrona

Hans Laufeld

Birgit Hansson
Ledamot Malmö

Vice ordförande
Helsingborg

Christine Axelsson
Ledamot Malmö

Lars-Erik Larsson
Ledamot Landskrona

Lennart Haglund
Ledamot Malmö

Anders Paulsson
Ledamot Vittsjö

Anne-Marie Hansson
Ledamot Trelleborg

Ann-Kristin Rahmberg
Ledamot Perstorp

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
Kent Ericson
Cecilia Eriksson
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
Landskrona
Lerberget
Höllviken
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

Sveriges
22 sparbanksstiftelser
Vid utgången av 2007 fanns det 22 sparbanksstiftelser i Sverige (i storleksordning):

Sparbanksstiftelsen Alfa*
Box 1037
551 11 Jönköping
Tel 036-19 68 11

Sparbanksstiftelsen Norrland*
Box 73
901 03 Umeå
Tel 090-16 92 08

Sparbanksstiftelsen Skåne*
Box 4003
203 11 Malmö
Tel 040-20 64 50

Sparbanksstiftelsen Dalarna*
Box 717
791 29 Falun
Tel 023-471 13

Sparbanksstiftelsen Nya*
Stora Gatan 39
722 12 Västerås
Tel 021-38 27 70

Sparbanksstiftelsen Väst*
Box 1100
462 28 Vänersborg
Tel 0521-697 09

Sparbanksstiftelsen Kronan*
Storgatan 17
352 30 Växjö
Tel 0470-124 91

Sparbanksstiftelsen Upland*
Kungsgatan 40
753 80 Uppsala
Tel 018-10 34 20

Sparbanksstiftelsen Första*
404 80 Göteborg
Tel 070-467 20 79
Sparbanksstiftelsen Jämtlands Län*
Box 358
831 25 Östersund
Tel 0761-17 01 10
Sparbanksstiftelsen Norrbotten*
Slipvägen 1 G
973 41 Luleå
Tel 0920-893 46

* Dessa sparbanksstiftelser grundade 1992 Sparbanken Sverige, numera Swedbank.

Sparbanksstiftelsen Varberg
Box 74
432 22 Varberg
Tel 0340-66 60 85
Sparbanksstiftelsen Skaraborg
Skaraborgsgatan 21, 1 tr
532 30 Skara
Tel 0511-34 73 33
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Box 23
275 21 Sjöbo
Tel 0416-262 92
Sparbanksstiftelsen Lidköping
Box 2410
531 02 Lidköping
Tel 0510-54 55 02
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Stiftelsen
Föreningssparbanken Sjuhärad
Box 1730
501 17 Borås
Tel 033-16 65 58
Sparbanksstiftelsen Tjustbygden
Box 322
593 24 Västervik
Tel 0490-81 51 06
Sparbanksstiftelsen Rekarne
Kungsgatan 5
631 93 Eskilstuna
Tel 016-15 82 00

Sparbanksstiftelsen Bergslagen
Box 82
711 22 Lindesberg
Tel 0581-156 58
Sparbanksstiftelsen Öland
Löttorpsvägen 51
380 74 Löttorp
Tel 0485-204 39
Sparbanksstiftelsen Vimmerby
c/o Vimmerby Juristbyrå
Storgatan 50
598 37 Vimmerby
Tel 0492-425 10

Sparbanksstiftelsen Söderhamn
Kyrkogatan 16
826 32 Söderhamn
Tel 0270-109 20
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Sparbanksstiftelsen Skåne
Box 4003
203 11 Malmö
Tel 040-20 64 50
www.sparbanksstiftelsenskane.se
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