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Sparbanksstiftelsen Gripen får allt
viktigare roll i Nordvästskåne

2012 blev ett väldigt bra år för Sparbanksstiftelsen Gripen. Vi har nått
ut i vårt verksamhetsområde på bred front. Dels genom de verksamheter
stiftelsen haft möjlighet att stödja med anslag men också genom att
Sparbanken Öresund AB (publ) framgångsrikt har informerat om hur vi
som ägare, ger tillbaka till vårt område. Tillsammans har detta gett mycket
positiva kommentarer om Sparbanksstiftelsen Gripen från många boende
och verksamma i nordvästra Skåne.
Sparbanksstiftelsens hemsida är den viktigaste
kanalen vi har för att beskriva vår verksamhet
och den har därför förbättrats under 2012. På den
kan man också läsa om hur man ansöker om anslag.
De verksamheter som erhållit stöd har ofta ett
betydande mått av nytänkande med förutsättningar att höja livskvalitén och öka välbefinnandet för
många i vårt område. Många fokuserar också på
ungdomar och gruppverksamheter. Här återfinns allt
ifrån idrotts- och motionsområdet till kulturella och
estetiska verksamheter. Samspelet mellan offentlig
verksamhet och näringsliv är också av största vikt och
där har vi även haft möjlighet att hjälpa till med anslag
för att pröva nya och utvecklande arbetsformer.
Sparbanksstiftelsen Gripens målsättning är att, över tid, fördela bidragen
jämnt över stiftelsens hemkommuner i Nordvästskåne. För att nå dithän och på
bästa sätt kunna fånga upp intressanta idéer krävs god lokalkännedom och
ett aktivt deltagande i det dagliga samhällslivet. Här spelar Sparbanken Öresunds
engagerade medarbetare en viktig roll – många av dem bor nära sin arbetsplats och
är väl förtrogna med bygdens människor, verksamheter och aktiviteter.
En viktig tillgång är också stiftelsens sextio huvudmän, vilka bland annat har att
utse stiftelsens styrelse. De kan, förutom att vara trogna Sparbanken Öresund, liknas
vid ambassadörer som till sin omgivning sprider kunskap om Sparbanksstiftelsen
Gripens samhällsengagemang. De kan på ett naturligt sätt komma i kontakt med
och förmedla projektidéer liksom de kan inspirera till anslagsansökningar.
Det är en ära och ett stort förtroende för oss att få arbeta enligt de riktlinjer som
stiftelseförordnandet anger och få möta den entusiasm, glädje och stolthet
som anslagen skänker till alla de fantastiska människor som ofta arbetar
helt ideellt. Denna glädje och stolthet vill jag att alla Sparbanken Öresunds kunder
ska känna. Det är tack vare er vi kan dela ut dessa anslag. Blir vi fler kunder med
mer affärer i Sparbanken Öresund kan stiftelsen lämna mer stöd.
Glädjande är också att Sparbanken Öresund får ett väldigt bra betyg för 2012
i SKI (Svenskt Kvalitetsindex) årliga mätning. Bland fullservicebankerna toppar
Öresund i privatmätningen och återfinns bland de bästa på företagssidan.
Bengt Johansson
Verkställande tjänsteman
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Med Gripen till ny bank för Öresundsregionen

Sparbanken Gripen räknar sina anor från 1853. Därifrån var vägen fram till en modern bank både lång
och omväxlande. Inte mindre än 19 sparbanker i nordvästra Skåne kom genom sammanslagningar och
fusioner att så småningom bilda Sparbanken Gripen år 1990. Tretton år senare blev banken ett stiftelseägt aktiebolag. Som mogen 20-åring upplevde Gripen under 2010 ytterligare en genomgripande förändring – genom skapandet av den nya Sparbanken Öresund AB (publ) tillsammans med Sparbanken Finn.
1995 initierade Gripen en utredning om den framtida bankens utseende och organisation. Utredningen förutspådde ett kraftigt förändrat in- och
utlåningsbeteende hos bankens kunder. Denna utredning blev underlag för den 1998 presenterade
Vision 2002 – styrelsens och ledningens bild av Sparbanken Gripen ett par år in på det nya millenniet.
Vision 2002 visar vägen
Vision 2002 blev det instrument som styrde omformningen av Gripen till den moderna fullservice-,
rådgivnings- och relationsbank som idag, tillsammans med utvalda partners, erbjuder sina kunder
några av marknadens bästa produkter och tjänster
på fördelaktiga och konkurrenskraftiga villkor.
Volymökning blir nyckeln på lågräntemarknad
På sommaren 1999 inledde Gripen sin kanske
största enskilda marknadssatsning genom att
etablera sig i Helsingborg. Vid den här tiden uppvisade Gripen en tillväxttakt som var en av de hög-

sta bland svenska banker och 2001 passerade
affärsvolymen 10-miljardersstrecket.
Under åren 2004–2007 öppnade banken sedan nya kontor i Åstorp, Höganäs och Rydebäck
och 2008 på Väla köpcentrum – ett kontor med
öppethållande 360 dagar om året.
Först aktiebolag – sedan Sparbanken Öresund
För att kunna möta kundernas krav i den snabbt
växande banken och samtidigt säkerställa den lokala förankringen och bankens framtida kapitalbehov, ombildades Gripen under 2003 till aktiebolag
– Sparbanken Gripen AB (publ) – helägt av den
nybildade Sparbanksstiftelsen Gripen.
Gripens snabba tillväxt kom att fortsätta även
under de följande åren. Vid slutet av 00-talet insåg
man att det krävdes en mer omfattande bankrörelse än Gripens för att klara en fortsatt expansion
grundad på affärsmässigt sunda upplåningskostnader och en stark kapitalbas.

Sparbanken Gripen 1990

Lundabygdens
Sparbank 1971

Eslöv-Onsjö
Sparbank 1965

Sparbanken
i Lund 1962 (1970)

Torna sparbank
1936/1941

Eslövs sparbank 1866
Onsjö Härads sparbank 1861

Sparbanken i Lund 1833
Sparbanken Lunds stad 1861
Lomma sparbank 1882 (1942)
Höjs och Kjeflinge
Socknars sparbank 1881
Dalby sparbank 1893 (1945)

Torna, Bara och Harjägers
Härds sparbank 1848
Genarps sparbank 1906
Södra Sandby sparbank 1919

Hovs sparbank 1908
Östra Karups sparbank 1879

Bjäre Sparbank
1972 (1978*)

Båstads sparbank 1859
Förslövs sparbank 1881
Västra Karups sparbank 1876
*Grevie sparbank 1874

Munka Ljungby
Sparbank 1963
Tåssjö sparbank 1919
Munka-Ljungby sparbank 1881

Össjö sparbank 1905
Rya sparbank 1902
Höja och Starby sparbank 1886
Tåstarps sparbank 1880

Ausås-Strövelstorp
sparbank 1965
Ausås sparbank 1872
Strövelstorps sparbank 1853

Örkelljunga sparbank 1874
Hjärnarps sparbank 1871

Barkåkra sparbank 1899
Rebbelberga sparbank 1899
Engelholms sparbank 1864

Nya Sparbanken
Ängelholm 1968

Nordvästra Skånes Sparbank
1972

Sparbanken Finn 1991

Sparbankerna Gripen och Finn har en liknande historia, med för varje tid nödvändiga sammanslagningar för att kunna
garantera den lokala tillväxten och vara ett starkt lokalt alternativ.
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Därför tog Gripen 2009 upp en diskussion
med Sparbanken Finn om att tillsammans skapa
en ny bank med inriktning på Öresundsregionen.
Resultatet blev Sparbanken Öresund AB som
startade sin verksamhet den 1 november 2010
med säte och huvudkontor i Malmö, gemensamägd av Sparbanksstiftelsen Gripen och nybildade
Sparbanksstiftelsen Öresund sydvästra Skåne.

Verkställande tjänsteman har regelbundna
möten med sin motsvarighet i Sparbanksstiftelsen
Öresund för avstämning av ägarfrågor. Genom
denna nära kontakt sker en rapportering och diskussion kring de frågor som är aktuella i Sparbanken Öresund.
Rörelseområde Nordväst

Fortsatt stark lokal förankring
Tankar och diskussioner kring ägandet och
Sparbanken Öresunds verksamhet upptar en stor
del av Sparbanksstiftelsen Gripens styrelsemöten.
Stiftelsen utser tre styrelseledamöter i Sparbanken Öresund, varav en är ledamot i Sparbanksstiftelsen Gripen och deltar på alla styrelsemöten
i stiftelsen - övriga två deltar ett par gånger per år.
Chefen för Sparbanken Öresunds rörelseområde
Nordväst deltar också i stiftelsestyrelsens möten
några gånger årligen.

Sparbanken Öresund är verksam i 24 skånska kommuner. Den mörkare gröna delen visar Sparbanksstiftelsen
Gripens hemkommuner och Sparbanken Gripens tidigare verksamhetsområde, vilket idag, tillsammans med
Landskrona kommun, utgör rörelseområde Nordväst
inom Sparbanken Öresund. Direkt angränsande område
är rörelseområde Sydost och kommunerna runt Malmö
bildar tillsammans rörelseområde Syd.

Rörelseområde
Sydost

Rörelseområde
Syd

Två stiftelser äger Sparbanken Öresund
Huvudmän *)

Huvudmän

Sparbanksstiftelsen
Gripen

Sparbanksstiftelsen Öresund
sydvästra Skåne
77,74 %

22,26 %

Sparbanken Öresund AB (publ)
(Malmö)
Dotter- och intressebolag
Cerdo Bankpartner AB 80 %
FriSpar Bolån AB 39,2 %
Fastighetsmäkleri 100 %
FriSpar Företagskredit 100 %
Konceptbanken 50 %

*) Sparbanksstiftelsen Gripens huvudmän
Trettio huvudmän utses av kommunfullmäktige i de kommuner som utgjorde Sparbanken Gripens verksamhetsområde.
Se kartan ovan. De övriga trettio utses av huvudmännen själva. Se sidan 10.
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Lokala förtroendemän ger stiftelsen fast förankring

Sedan bildandet av Sparbanken Öresund AB (publ), äger Sparbanksstiftelsen Gripen 22,26 procent
av stam- och preferensaktierna i den nya banken. Resterande aktier ägs av Sparbanksstiftelsen
Öresund sydvästra Skåne med anknytning till tidigare Sparbanken Finn. Organisatoriskt kvarstår kopplingen till Sparbanken Gripens tidigare verksamhetsområde som nu, tillsammans med
Landskrona, blivit affärsområde Nordväst inom Sparbanken Öresund. Den här ordningen ger våra
huvudmän ett väl avpassat ägarinflytande i Sparbanken Öresund, till nytta för hela Nordvästskåne.
Att vara huvudman är sedan gammalt både ett
hedersuppdrag och en viktig funktion. Uppgiften är
att vara både samhällets och bankkundernas representant i granskningen av sparbanksstiftelsens
verksamhet. Huvudmannens uppgifter regleras i
stiftelseförordnandet. Till huvuduppgifterna hör att
utse stiftelsens styrelse och att övervaka dess förvaltning.
Antalet huvudmän i Sparbanksstiftelsen Gripen
uppgår till 60 och ska spegla invånarna och näringslivet i Sparbanken Gripens tidigare verksamhetsområde. Dagens huvudman är, trots namnet,
lika ofta kvinna som man och stiftelsen arbetar
medvetet med att upprätthålla en jämn fördelning.
Ambassadörer både för stiftelsen och banken
Stiftelsens huvudmän är engagerade, insatta och
vill påverka och stödja därför att de inser betydelsen av en ekonomiskt stark, fristående och fungerande bank som står för de grundläggande sparbanksidéerna i en allt mer globaliserad ekonomi.

som sprider kunskap om och goodwill för både
Sparbanken Öresund och Sparbanksstiftelsen
Gripen.
Valordning ger huvudmännen ägarinflytande
Hälften av stiftelsens huvudmän utses av fullmäktige i de tidigare verksamhetskommunerna.
Övriga 30 utses av huvudmännen. Antalet från
respektive kommun regleras enligt en fastställd
fördelning (se sid 10).
Vid en årlig stämma utser huvudmännen stiftelsens valberedning, styrelse och dess revisorer
samt beslutar om arvoden till samtliga dessa.
Stiftelsestyrelsen utser sedan tre av Sparbanken Öresunds styrelseledamöter. En av dessa ska
också bli bankstyrelsens vice ordförande.
Bankens styrelse väljer därefter regionstyrelserna som väljer valberedningsnämnden. Denna
föreslår en valberedning som i sin tur föreslår huvudmännen. Processen illustreras nedan.

Genom sin dagliga verksamhet är huvud- och
förtroendemännen mycket viktiga ambassadörer

Bankstyrelse
väljer

Regionstyrelser
väljer
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Valberedn.nämnd
föreslår

Valberedning
föreslår

Huvudmän
väljer

Stiftelsestyrelse
väljer

Bankstyrelse

Traditionstrogen stiftelse störst i Nordvästskåne

Motsvarigheter till våra dagars stiftelser har funnits sedan flera hundra år tillbaka. Då som nu satte
man av medel för att i en framtid kunna gynna olika ändamål. Stiftelsernas syfte har haft skiftande
inriktning genom seklerna och har i mångt och mycket speglat samhällsutvecklingen. Av stiftelserna i nordvästra Skåne har de allra flesta privata donatorer och ändamålen är för det mesta snävt
avgränsade till skillnad från Gripenstiftelsens, där anslagsreglerna med avsikt formulerats så att de
täcker många ändamål för att nyttan ska bli så stor som möjligt för utvecklingen av Nordvästskåne.
Med viss förenkling kan man säga att det idag finns
två slags stiftelser – verksamhetsstiftelse och avkastningsstiftelse. Sparbanksstiftelsen Gripen driver verksamhet genom sitt ägande i Sparbanken
Öresund AB (publ) men har även som uppgift att
tillgodose sitt ändamål genom att utge kontanta
anslag från avkastningen som uppkommer genom
driften av Sparbanken Öresund. (För mer om stiftelsens bakgrund och övriga uppgifter se sid. 10)
I Sverige finns drygt 12 500 registrerade stiftelser, varav ca 260 i de kommuner som utgör Sparbanken Gripens tidigare verksamhetsområde.
Dominerande i Nordvästskåne
Stiftelserna i nordvästra Skåne har förmögenheter
varierande från några hundralappar upp till hundratals miljoner kronor.

mässigt till över 600 miljoner kronor och består till
övervägande del av aktier i Sparbanken Öresund.
Bildandet av den nya banken har stärkt stiftelsens
ställning.
Betydelsefull aktör
Gripenstiftelsens ändamål är bl.a. utdelning av anslag i syfte att främja näringsliv, forskning, idrott,
infrastruktur, utbildning och kultur företrädesvis
inom de kommuner där Sparbanken Gripen tidigare varit verksam. Förutom att dela ut anslag ska
stiftelsen främja sparsamhet genom att som aktieägare i Sparbanken Öresund verka för att den
svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer
och värderingar bevaras och utvecklas samtidigt
som driften av Sparbanken Öresund ska ge en
rimlig avkastning.

Sparbanksstiftelsen Gripens förmögenhet beräknas vid årsskiftet 2012–2013 substansvärde-

2012 års anslagsverksamhet
Vejby IF är ett fint exempel på vad en förening
med engagerade och kunniga ledare betyder för
en mindre ort som Vejbystrand med omnejd. Vi
träffar ordföranden Håkan Eriksson och klubbchef
Anders Liljeblad och får inblick i en verksamhet
mycket större än en normal idrottsförenings.
”Fotbollen är viktig för oss men vi vill också
vara den sammanhållande länken i Vejbyområdet
som erbjuder något även för den som inte är fotbollsintresserad”, säger Håkan. ”Vejbystrand med
omnejd har unika värden och många engagerade,
trevliga boende och företagare”.
Förutom fotbollsverksamheten med 250-300
aktiva i olika åldrar driver Vejby IF också: fritidshem vid Magnarps skola för alla t.o.m. årskurs 2,
idag med ca 50 barn; fritidsklubb på idrottsplatsen för årskurs 3–6 med ca 60 barn; fritidsgård
på idrottsplatsen från årskurs 5 med 10-15 ungdomar; Vejby loppis i lokalen på Haragårdsvägen 45
samt skötsel av Vejby hamnområde.
En annan verksamhet man driver är Rondellen, ett projekt för långtidsarbetslösa som vill ut i
arbetslivet. Anders berättar: ”Vi har en stor resurs i
alla som inte har men vill ha ett jobb. I ett inledande samtal lär vi känna varandra och får en personlig relation. Vi berättar om hur vi jobbar och

Det inte bara fotboll som gäller när Håkan Eriksson och
Anders Liljeblad i Vejby IF blickar framåt.

får reda på intresse, mål och tankar hos den sökande. Finns gemensamma möjligheter går vi vidare med ett antal veckors arbete i någon av våra
verksamheter. Därefter följer praktik hos något
externt företag. Målet är att på sikt få ett arbete.
För närvarande sysselsätter vi 25 personer. Vi
får mängder av bevis på vad Rondellen betyder
och har betytt för flera hundra deltagare genom
åren” avslutar Anders.
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Stor variation bland 2012 års anslag

Under 2012 har Sparbanksstiftelsen Gripen, i enlighet med sitt förordnande, gett anslag till
en mängd olika projekt, aktiviteter och verksamheter i nordvästra Skåne. På så sätt stöder
stiftelsen den regionala utvecklingen och ger många människor ett bättre och innehållsrikare
liv. Beroende på de olika projektens art kan anslagen avse antingen hel- eller delfinansiering.
Fördelning av beviljade anslag 2012
Utbildning barn
och ungdom 13 %

Näringsliv/kommunal
verksamhet 21 %

Idrott 30 %

Sommarteater på Krapperup för uppförande
av William Shakespeares Stormen på Kullaberg
under sommaren 2012 i samband med teaterns
20-årsjubileum. Föreställningarna gavs under tiden 11 juli–12 augusti och genomfördes av en stor
ensemble med proffs, teaterstudenter, musiker och
amatörer. I Sommarteaterns vandringsteater fick
publiken följa den dramatiska handlingen på Kullabergs vindlande stigar mot branta vikar och sköna
ängar.

Kultur 22 %

Friluftsliv 14 %

Vejby IF för uppförande av en lekborg på föreningens idrottsplats. Lekborgen invigdes i samband
med firandet av Vejby IF:s 90-årsjubileum den 11
augusti 2012. Borgen ingår i föreningens satsning
på familjeaktiviteter och är i första hand avsedd att
ge spännande sysselsättning för yngre eller äldre
medföljande barn medan deras syskon spelar fotboll. Den kan naturligtvis också användas av lekglada barn i Vejbystrand närhelst andan faller på.

Miranda (Agnes Persson) och Prospero (Jens Olsson) i
Sommarteaterns uppsättning av Stormen på Kullaberg.
Foto: Torsten Gunnehill.

Åstorps Hembygdsförening för läggande av nytt
vasstak på hembygdsgården sedan det gamla skadats svårt i samband med adventsstormen 2011.
Det nya taket, med vass från Polen, blev färdigt i
juli 2012.

Den nya lekborgen på Vejbystrands IP invigdes av Cecilia
Ekstrand, Sparbanksstiftelsen Gripen, som tillsammans
med kontorschef Göran Andersson, Förslöv, klippte bandet.
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Lars Hallberg, ordförande i Åstorps Hembygdsförening,
gläds åt det nya vasstaket som kommit till tack vare anslaget från Sparbanksstiftelsen Gripen. Här tillsammans
med Stina Fridlund, Sparbanken Öresunds kontorschef
i Åstorp.

Strövelstorps Gymnastik- och Idrottsförening
för uppsättande av hjärtstartare i klubbhuset vid
föreningens A-plan. Förutom startaren omfattar bidraget även utbildning i handhavande för ett antal
ledare. Klubben ansvarar själv för skötsel och underhåll av hjärtstartaren.

Den här skylten finns numera på SGIF:s klubbhus.

Föreningen ”Jag kan” för genomförandet av ett
integrationsprojekt med 20 ungdomar i åldern 13
till 19 år från två utvalda bostadsområden i Helsingborg. Under projektets gång får deltagarna möjlighet att utforma positiva målbilder och hitta sin egen
inneboende kraft för att kunna välja en konstruktiv
väg i livet. Med handledning får de avslutningsvis
planera, strukturera, arrangera och genomföra ett
större inspirationsevent med en mängd motivationsskapande talare och aktiviteter. Till eventet
inbjuds stadens ungdomar tillsammans med pedagoger och föräldrar.

Kraftsamling Ängelholm får anslag från stiftelsen. Bidrar gör även Ängelholms kommun, Ängelholmshem, Ängelholms Näringsliv och Sparbanken
Öresund. Kraftsamling Ängelholm är ett gränsöverskridande partnerskap mellan det offentliga och
privata som engagerar myndigheter tillsammans
med ett stort antal företag, organisationer och utbildningsanordnare. Målsättningen är att skapa en
vision för hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm
med sikte på år 2020.

I logotypen för Kraftsamling Ängelholm profileras
Ängelholm som ungdoms-,
idrotts-, kunskaps- resp.
hälsostaden.

Ängelholms Hembygdsförening för införskaffande av nytt Pyttetåg. Tåget har plats för 36 passagerare i två väderskyddade vagnar. Det förbinder
främst stadens centrum med Ängelholms Hembygdspark men kan tänkas passera även andra
attraktiva besöksmål. Det är också fritt fram att
abonnera Pyttetåget för privata tillställningar.

Höganäs Museum och Konsthall för framtagande och installation av ett audioguide-system. Med
audioguiden kan en besökare under sin rundvandring få ut mer av sitt besök genom en beledsagande berättarröst som informerar om innehållet i
utställningssalarna. För besökarna är audioguiden
kostnadsfri.
Gunnar Kopps filmskatt består av totalt 75 DVD-skivor.
Foto: Mats Roslund, HD

För sammanställning av Gunnar Kopps ”Filmskatt Ängelholm”. Gunnar Kopp har under decennier dokumenterat olika händelser i Ängelholm
med sin videokamera. Här har också många kända och okända Ängelholmare fått komma till tals
framför Gunnar Kopps intervjumikrofon. Under
våren 2012 har det omfattande och lokalhistoriskt
värdefulla materialet redigerats och överförts i
digital form på 75 DVD-skivor.
Ami Kinell och Hans Westman från Höganäs Museum
och Konsthall uppvaktas av Anna Flodmark från Sparbanken Öresund och Bengt Johansson från Sparbanksstiftelsen Gripen.

Gunnar Kopp gick bort den 18 januari 2013 strax
före sin 79-årsdag. Vi är många inom Gripenvärlden som kände Gunnar som god vän, kollega och
uppskattad arbetskamrat.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Gripen får härmed lämna redovisning för verksamheten under år 2012
Förvaltningsberättelse
Bakgrund
Sparbanksstiftelsen Gripen registrerades hos Länsstyrelsen i Skåne län den 31 oktober 2003. I och med
registreringen av stiftelsen blev strukturen kring den
då nybildade Sparbanken Gripen AB (publ) formellt
etablerad med Sparbanksstiftelsen Gripen som ensam
ägare till bankaktiebolaget. 2010 ändrade Sparbanken
Gripen AB namn till Sparbanken Öresund AB (publ)
med Sparbanksstiftelsen Öresund sydvästra Skåne
som ägare till 77,74 % och Sparbanksstiftelsen Gripen
till 22,26 %. Sparbanksstiftelsen Gripen äger stamaktier
i Sparbanken Öresund till ett nominellt värde av 450
miljoner kronor och preferensaktier till ett nominellt värde
av 75 miljoner kronor.
Ändamål
I stiftelseförordnandet regleras ändamålet för Sparbanksstiftelsen Gripen. Den ska främja sparsamhet i Sverige genom att, som aktieägare i Sparbanken Gripen AB
eller som aktieägare i annat svenskt bankaktiebolag,
numera Sparbanken Öresund AB, verka för att den
svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och
värderingar bevaras och utvecklas.

Kommande år
Verksamheten under 2013 kommer också att präglas
av arbetet med Sparbanken Öresund. Det är av största
vikt för stiftelsen att Sparbanken Öresund fortsätter att
utvecklas på ett positivt sätt. Det garanterar att stiftelsen kommer att kunna få ökade utdelningar inom
2-4 år, vilket ger Sparbanksstiftelsen Gripen väsentligt
ökade möjligheter att fortsätta stödja sitt verksamhetsområde på ett önskat sätt. Givetvis kommer kapitalförvaltningen i stiftelsen att följas väldigt noga under
2013. Vidare kommer anslagsverksamheten att fortsätta på samma nivå för 2013 enligt styrelsens beslut.
Framtiden

Vidare kan stiftelsen med den löpande avkastningen på sin förmögenhet dela ut bidrag till fysiska och juridiska personer, företrädesvis inom de kommuner där
Sparbanken Gripen AB har varit verksam, i syfte att
främja: näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning,
idrott och kultur.

Sparbanksstiftelsen Gripen är en garant för att de värden
Sparbanken Gripen AB och tidigare Sparbanken Gripen
skapat, i samverkan med privatpersoner och företag, stannar kvar inom regionen. Det finns all anledning att förmoda,
att stiftelsen i framtiden kommer att förmedla ansenliga
summor till nytta, glädje och framåtskridande för den region
där den har sina rötter. Sparbanksstiftelsen Gripen kommer att ha stor framtida betydelse för nordvästra Skåne.

Verksamheten 2012

Resultatdisposition

Verksamheten under 2012 har upptagits av arbetet med
Sparbanken Öresund och uppföljning av bankens verksamhet. Detta sker genom de tre styrelserepresentanter som stiftelsen utser i banken och genom olika rapporter och information från bankens tjänstemän. Ett viktigt
mål för Sparbanksstiftelsen Gripen är att banken konsoliderar sin verksamhet på ett betryggande sätt.

Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning vid
årets slut framgår av följande resultat- och balansräkning
med noter. Periodens resultat uppgår till 2,25 miljoner
kronor och balanseras i ny räkning.

Vidare har stiftelsen arbetat med förvaltning av
stiftelsens fria egna kapital. Stiftelseförordnandet reglerar hur kapitalet får placeras. Under 2012 har en liten del
placerats i bankaktier, vilket gett ett positivt resultat med
155 313 kronor.
Stiftelsens tredje ben är anslagsverksamheten.
Stiftelsen har under 2011, 2012 och för 2013 beslutat
att ha som mål att dela ut 1,4 miljoner kronor per år med
tillägget att ej utnyttjade anslag under året tillgodoräknas nästkommande år. Under 2012 har stiftelsens hemsida förbättrats och beskriver nu på ett tydligare sätt hur
ansökningsförfarandet kan ske och därmed har antalet
anslagsansökningar ökat. Stiftelsen har under året, förutom ett antal allmänna förfrågningar som ej sammanfallit
med stiftelsens mål, fått in 76 ansökningar varav 16 har
kunnat beviljas på totalt 1 841 000 kronor. Av dessa
avser 226 000 kronor medel ursprungligen avsatta för
2011, 1 265 000 kronor avsatta för 2012 och slutligen
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350 000 kronor avsatta för 2013. Projektplaneringen
hos mottagarna innebär ofta att tiden från projektstart
till slutförande kan överstiga ett år. Det är väldigt glädjande att det finns ett så stort intresse för stiftelsens
verksamhet i nordvästra Skåne, vilket speglar det stora
förtroende som Sparbanken Öresund har i vårt verksamhetsområde.

Huvudmän
Den lokala och regionala förankringen understryks av att
stiftelsens styrelsesammansättning bestäms av 60 lokala
huvudmän som utses för en period om fyra år.
Hälften av huvudmännen (KH) utses av kommunfullmäktige i kommunerna inom tidigare Sparbanken Gripens
verksamhetsormåde: Övriga 30 väljs av huvudmännen
själva (HH).
(KH)		
Ängelholm 10		
Båstad
8		
Örkelljunga 4		
Laholm
0 ändr. vid årsstämma 2012 (tidig. 2)
Bjuv
1		
Helsingborg 1		
Höganäs
2 ändr. vid årsstämma 2012 (tidig. 1)
Klippan
1		
Perstorp
1		
Åstorp
2 ändr. vid årsstämma 2012 (tidig. 1)
Summa

30		

(HH)
8
8
4
0
0
4
3
0
0
3
30

Resultat- och balansräkning

Resultaträkning, kkr		

2012

2011

intäkter		 –

–

kostnader
Personalkostnader
Övriga förvaltningskostnader

Not 1
Not 2

- 1 740
- 976

- 1 530
- 1 012

Summa kostnader		

- 2 716

- 2 542

Rörelseresultat		

- 2 716

- 2 542

Resultat från finansiella poster
Utdelning från Sparbanken Öresund AB		
Ränteintäkter		
Realisationsvinster/-förluster		
Räntekostnader		

4 500
388
155
-1

4 420
354
0
0

Summa resultat från finansiella poster		

5 042

4 774

Resultat före skatt		
Skatt		

2 326
- 78

2 232
- 275

Årets resultat		

2 248

1 957

374 213
374 213

374 213
374 213

Omsättningstillgångar
Kassa och bank
		 Bankmedel		
Övriga tillgångar		
Summa omsättningstillgångar		

14 263
13
14 276

13 376
49
13 425

Summa tillgångar		

388 489

387 638

375 213
12 126
387 339

375 213
11 718
386 931

1 087
1
62
1 150

679
0
28
707

388 489

387 638

Balansräkning, kkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
 	 Aktier i Sparbanken Öresund AB
Not 3
Summa anläggningstillgångar		

Eget kapital och skulder
Eget kapital	
Not 4
Bundet eget kapital
   Donationskapital		
Fritt eget kapital		
Summa eget kapital		
Skulder
Kortfristiga skulder
		 Beviljade ej utbetalda anslag		
		 Skatteskulder		
  Övriga skulder		
Summa skulder		
Summa eget kapital och skulder		
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Balansräkning forts

Balansräkning, kkr forts.		

2012

2011

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter för egna skulder		

–

–

1

1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
   Huvudmän, styrelse, anställda		
  Sociala kostnader		
 	 (varav pensionskostnader)		

1 463
277
–

1 285
245
–

Summa			

1 740

1 530

Not 2 Övriga förvaltningskostnader
 	 Lokalkostnader		
		 Stämma, huvudmannainformation och utbildning
		 Redovisning inklusive årsredovisning		
		 Revisionsarvode		
		 Advokatkostnad i skattemål		
		 Telefoni, kontorsmateriel, hemsida och Ekbladet
 	 Övriga kostnader		

203
232
89
20
115
174
143

198
249
133
18
74
191
149

Summa			

976

1012

374 213

374 213

Noter med bokslutskommentarer, kkr
Not 1 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda i Sverige		

Not 3 Aktier i intresseföretag

  

Sparbanksstiftelsen Gripen har 450 000 stamaktier à nom 1 000 kr och 75 000 preferensaktier à nom 1 000 kr
i Sparbanken Öresund AB (publ). Stamaktierna utgör 25 % av stamaktierna och preferensaktierna 13,42 %
av preferensaktierna i Sparbanken Öresund AB. Resterande aktier ägs av Sparbanksstiftelsen Öresund
sydvästra Skåne. Röstmässigt innebär det att Sparbanksstiftelsen Gripen har 22,26 % av rösterna i Sparbanken
Öresund AB.

Not 4 Eget Kapital (kr)			
Bundet eget kapital		
		 Belopp vid årets ingång			
375 212 703		
		 Beviljade anslag					
		 Återförda tidigare beviljade anslag					
		 Årets resultat					
		 Belopp vid årets utgång			
375 212 703 		

Fritt eget kapital
11 718 108
-1 841 000
645
2 247 970
12 125 723

Ängelholm den 13 februari 2013
Bengt Blonér

Lena Pettersson

Inga-Lill Bergh

Bengt Johansson

Hans-Ola Kringstad

Bengt Nilsson

Styrelsens ordf
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vice ordf

Cäthe Green

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Sparbanksstiftelsen Gripen
Org nr 802424-0155
Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Sparbanksstiftelsen Gripen för år 2012. Stiftelsens årsredovisning
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 10-12.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som skall utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden
Enlig min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sparbanksstiftelsen Gripen för år 2012.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om huruvida jag vid min granskning funnit att någon ledamot av
styrelsen handlat i strid med stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Uttalande
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
Ängelholm den 22 februari 2013

Bengt Jönsson

Auktoriserad revisor
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Huvudmän, styrelse,
valberedningsnämnd och valberedning

HUVUDMÄN VALDA AV		
Mandatperiod
HUVUDMÄN VALDA AV:		
Mandatperiod
HUVUDMÄNNEN		
t o m stiftelse		
t o m stiftelse		
stämman år
		
stämman år
BJUVS KOMMUN			
Persson, Christer
Höganäs
2013
Björk-Önnerfjord, Lillemor
Bjuv
2014
Petersson, Richard
Ängelholm
2015
Rasmussen, Mats
Ängelholm
2015
BÅSTAD KOMMUN
Sandberg, Jonny
Båstad
2014
Ahlström, Jan
Båstad
2015
Sewring, Jan-Olof
Ängelholm
2014
Edgarsdotter, Ingrid
Båstad
2016
Svensson, Helen
Båstad
2016
Hasselcrona, Inga
Båstad
2016
Svensson, Monica
Båstad
2014
Kjellberg, Ann-Margret
Båstad
2015
von Platen, Per Fredrik
Helsingborg
2016
Nilsson, Daniel
Båstad
2015
Önnerby-Ohlsson, Anita
Höganäs
2014
Stridh, Helena
Båstad
2015
Toremalm, Katarina
Båstad
2016
STIFTELSESTYRELSEN
Wendt, Bo
Båstad
2016
Ordinarie ledamöter		
HELSINGBORGS KOMMUN
Bergh, Inga-Lill
Vejbystrand
2014
Danielsson, Sven-Åke
Helsingborg
2014
Blonér, Bengt, ordf
Skälderviken
2013
Rydebäck
2015
HÖGANÄS KOMMUN			Green, Cäthe
Johansson, Bengt
Förslöv
2014
Holmstedt, Marie
Höganäs
2013
Kringstad, Hans-Ola
Örkelljunga
2016
KLIPPANS KOMMUN			
Nilsson, Bengt
Gånarp
2016
Karlsson, Jan Olof
Klippan
2016
Pettersson, Lena, v ordf
Västra Karup
2013
LAHOLMS KOMMUN			
Adjungerade		
Boström, Bodil
Laholm
2015
Nilsson, Mats
Vejbystrand
Jönsson, Kristina
Laholm
2015
Revisor		
Ängelholm
2014
PERSTORPS KOMMUN			 Jönsson, Bengt
Holmer, Kent
Perstorp
2013
Revisorssuppleant
Kullman, Carl-Axel
Kalmar
2013
ÅSTORPS KOMMUN			
Håkansson, Per-Arne
Åstorp
2015
Valberedningsnämnd
Region
ÄNGELHOLMS KOMMUN			
Gigel, Annika
Ängelholm
2014
Hansson, BrittMarie
Ängelholm
2014
Hansson, Peter
Ängelholm
2014
Hedman, Christian
Ängelholm
2014
Holmberg, Robin
Ängelholm
2014
Jönsson, Arne
Ängelholm
2014
Kjellin, Maths
Ängelholm
2014
Malmborg, Rune
Ängelholm
2014
Myhrman, Ann
Ängelholm
2014
Åkervinda, Xanna
Ängelholm
2014
ÖRKELLJUNGA KOMMUN			
Andersson, Stig-Olle
Örkelljunga
2015
Danielsson, Anders
Örkelljunga
2015
Persson, Mats
Örkelljunga
2015
Unosson, Christer
Örkelljunga
2015

Berg, Åke
Ekelund, Sven, ordf
Falk, Thorbjörn
Johansson, Gunnar
Jönsson, Hans, v ordf
Thörnkvist, Karin
Önnerby-Ohlsson, Anita

Åstorp
Åstorp
Helsingborg
Ängelholm
Båstad
Örkelljunga
Höganäs

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Valberedningen
Borgström, Linda
Johnsson, Ann-Marie
Nieminen, Jarmo
Persson, Berit
Persson, Mats
Sewring, Jan-Olof, v ordf
Svensson, Monica, ordf

Region
Helsingborg
Båstad
Höganäs
Åstorp
Örkelljunga
Ängelholm
Båstad

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

UTGÅENDE MANDATPERIODER
HUVUDMÄN VALDA AV HUVUDMÄNNEN		
I tur att avgå bland huvudmännen är
Ahlström, Ingvar
Båstad
2015
Linda Borgström, Helsingborg; Annika Dolk, Helsingborg;
Andersson, Bengt
Örkelljunga
2016
Ulla Gigel, Ängelholm; Benth Jensen, Ängelholm;
Bengtsson, Lars-Göran
Örkelljunga
2014
Bengt Malm, Båstad; Jarmo Nieminen, Höganäs samt
Bengtsson, Mats
Ängelholm
2015
Christer Persson, Höganäs.
Borgström, Linda
Helsingborg
2013
Mats Olsson, Ängelholm, avgår som huvudman på grund av
Dolk, Annika
Helsingborg
2013
gällande åldersbestämmelser.
Ekelund, Sven
Åstorp
2016
Falk, Thorbjörn
Helsingborg
2014
I tur att avgå ur stiftelsestyrelsen är
Gigel, Ulla
Ängelholm
2013
Bengt Blonér, Skälderviken samt Lena Pettersson, Västra Karup.
Hansson, Anders
Åstorp
2016
I tur att avgå ur valberedningsnämnden är
Hector, Per
Örkelljunga
2016
Åke Berg, Åstorp; Sven Ekelund, Åstorp;
Jensen, Benth
Ängelholm
2013
Thorbjörn Falk, Helsingborg; Gunnar Johansson, Ängelholm;
Johnsson, Ann-Marie
Båstad
2015
Hans Jönsson, Båstad; Karin Thörnkvist, Örkelljunga samt
Jönsson, Hans
Båstad
2016
Anita Önnerby-Ohlsson, Höganäs.
Karlsson, Stig
Örkelljunga
2015
I tur att avgå ur valberedningen är
Malm, Bengt
Båstad
2013
Linda Borgström, Helsingborg; Ann-Marie Johnsson, Båstad;
Nieminen, Jarmo
Höganäs
2013
Jarmo Nieminen, Höganäs; Berit Persson, Åstorp;
Nilsson, Benny
Båstad
2014
Mats Persson, Örkelljunga; Jan-Olof Sewring, Ängelholm samt
Olofsson, Lars-Olof
Ängelholm
2015
Monica Svensson, Båstad.
Olsson, Mats
Ängelholm
2014
Persson, Berit
Åstorp
2016
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Sparbanksstiftelsen Gripens styrelse

Stiftelsestyrelsen består av sju ordinarie ledamöter och en adjungerad. Tillsammans representerar de ett brett
område genom sina olika yrkeserfarenheter och intresseinriktningar. En kort beskrivning av var och en ger
en fingervisning om den värdefulla kompetens som finns för bedömning av framtida anslagsansökningar.
Under verksamhetsåret har styrelsen för Sparbanksstiftelsen Gripen haft elva protokollförda sammanträden.
Därtill kommer ett konstituerande möte och ett styrelseseminarium. Vidare har arbetsutskottet haft sex protokollförda sammanträden.

Cäthe Green (1969)

Intressen: Ekonomi,
natur, teknik, kultur

Intressen: Näringsliv,
nätverksbyggande,
trädgård, formel 1

Bengt Johansson (1950)
Verkställ. tjänsteman
Bostadsort: Förslöv
Yrkeserfarenhet:
Stf. VD i bank

Mats Nilsson (1956)

Bostadsort: Rydebäck
Yrkeserfarenhet:
Projektledare

Adjungerad ledamot

Bostadsort: Vejbystrand
Yrkeserfarenhet:
Mellanstadielärare,
specialpedagog
Intressen: Natur, litteratur, trädgård

Bengt Blonér (1942)
Ordförande
Bostadsort: Skälderviken
Yrkeserfarenhet:
Revisor, VD i bank

Lena Pettersson (1946)
Vice ordförande
Bostadsort: Västra Karup
Yrkeserfarenhet:
Kyrkokamrer,
bokföringskonsult
Intressen: Natur, friluftsliv,
konst, teater

Intressen: Natur, idrott,
ekonomi

Hans-Ola Kringstad
(1964)
Bostadsort: Örkelljunga
Yrkeserfarenhet:
Skoglig konsult,
områdeschef Södra
Intressen: Idrott, jakt,
friluftsliv

Bengt Nilsson (1946)
Bostadsort: Gånarp
Yrkeserfarenhet:
Lantmästare
Intressen: Natur, kultur

Sekreterare

Inga-Lill Bergh (1943)

Cecilia Ekstrand (1965)
Tjänsteman
Bostadsort: Vejbystrand
Bostadsort: Vejbystrand
Yrkeserfarenhet:
Yrkeserfarenhet:
VD Sparbanken Gripen
Direktionssekreterare i
AB
bank
Intressen: Idrott, ekonomi, Intressen: Musik, idrott,
näringslivsfrågor
trädgård
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Sparbanksstiftelsen Gripen
Lärkgatan 5, 262 32 Ängelholm Tel 0431-480 580
sparbanksstiftelsen@gripen.se
www.sparbanksstiftelsengripen.se

