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Ordförandeskifte i Sparbanksstiftelsen Gripen
Efter 31 minst sagt händelserika år i bankvärlden, varav 27 inom Gripen-sfären, var det dags
för Bengt Blonér att tacka för sig och lämna över
ordförandeklubban till Mats Nilsson som han haft
ett nära och fruktbart samarbete med de senaste
17 åren.
Mats tackade Bengt för den skickliga ledningen och
otroliga insats han gjort för banken och Stiftelsen genom alla år. Som tack för sin långa och trogna insats
för Sparbanken Gripen och bankens vidare färd mot
dagens avkastningsstiftelse, utnämndes Bengt Blonér
till Hedersordförande i Sparbanksstiftelsen Gripen.
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Rapport från Sparbanksstiftelsen Gripens stämma

Tisdagen den 25 april höll Sparbanksstiftelsen
Gripen sin årliga stämma i Grevieparken. En tillställning som samlade styrelse, förtroenderåd, valberedning, revisorer och speciellt inbjudna gäster.

Mycket bra verksamhetsutveckling 2016

får räknas som mycket bra med tanke på det låga
ränteläget i vår omvärld. Särskilt nöjd var han med att
Stiftelsens fria egna kapital under året ökat med 14 Mkr
och uppgår nu till 50 Mkr.

Mats Nilsson inledde sin redogörelse av verksamheten med att påminna om att Stiftelsen inte längre är
en sparbanksstiftelse med koppling till enskild sparbank, utan numera en ren avkastningsstiftelse. Nytt
för årets stämma var också att samtliga förtroenderåd, som ska vara mellan 20 och 52 stycken, nu väljs
på stämman. Den tidigare uppdelningen mellan kommunvalda och av förtroenderåden valda förtroenderåd är därmed historia.

Resultaträkning KKR

Stiftelsen har under året funnit sin form som avkastningsstiftelse och verksamheten har haft en mycket
positiv utveckling. Den löpande avkastningen på Stiftelsens förmögenhet blev 4,5 %, eller 36 Mkr, vilket

Bundet kapital
Fritt kapital
SUMMA EGET KAPITAL

Förvaltningsresultat
Realisationsförlust/vinst
Resultat före skatt
Skatt
ÅRETS RESULTAT
Eget kapital, KKR

2016

2015

28 999
- 12 347
16 652
- 5 572
11 080

44 719
33 756
78 475
- 19 035
59 440

2016

2015

667 000
50 000
717 000

679 000
36 000
715 000

Långsiktig placerinsstrategi viktig
Mats poängterade att det är endast från den löpande
avkastningen som Stiftelsen får dela ut anslag. Därför
är det viktigt att Stiftelsen jobbar efter en långsiktig och
övergripande placeringsstrategi.
Stiftelsens uppgift är ju att säkerställa att Stiftelsens
förmögenhet stannar kvar inom Sparbanken Gripens
gamla verksamhetsområde. Stiftelsens långsiktiga avkastningsmål är 30 Mkr/år, med en utdelningsmålsättning på minst 10 Mkr årligen.
Placeringsutskottet, som består av styrelserepresentanter och VD, följer därför ett styrdokument innehållande ﬁnansinstruktion och placeringsreglemente och
har månadsvis avrapportering.
Enligt placeringsreglementet ska de totala tillgångarna
fördelas 30-70 % i aktier, 30-70 % i räntebärande
papper och max 20 % i alternativa placeringar. Vidare
ska lägst 40 % vara placerade i nordiska innehav.
Coco Bonds
32 %

Alt plac
2%

Aktier
44 %

Räntebärande plac
22 %

Teater Visit är clowner som besöker demensboenden i Ängelholm och Höganäs kommuner. Stiftelsen stöttar verksamheten.

Torekovs sjöfarts- och hembygdsmuseums Kajuta från
1700-talet skall få ett nytt lager färg.

Stiftelsens anslag till Idrottsföreningen Alla Kan IF möjliggjorde investeringar i nya sportrullstolar då de beﬁntliga behövde
bytas ut.

12 miljoner mål för 2017

Av Stiftelsens placeringsbara tillgångar, ca 736 Mkr, har 32 %
förräntats i CoCo Bonds (en form av eviga förlagslån i nordiska
banker). Resterande 68 % är placerade i diskretionär förvaltning
med fördelningen 44 % i aktier, 22 % räntebärande och 2 % alternativa placeringar..

För 2017 räknar Stiftelsen med att kunna bevilja anslag
för 12 Mkr och ser gärna att ﬂer områden tar del av kakan. Redan under det första tertialet 2017 har Stiftelsen
fått in ca 40 ansökningar.
Mer om Stiftelsens anslagsverksamhet och beviljade
anslag ﬁnns på www.gripen.se

Anslagsverksamheten ytterligare upp 2016

Stiftelsen nu också på Facebook

Även anslagsverksamheten har haft en mycket positiv
utveckling. Under 2016 mottog Stiftelsen 104 ansökningar varav 71 beviljades, att jämföras med 82 resp.
62 för 2015. Totalt beviljades 10,3 Mkr, en ökning med
1 Mkr mot året innan. Utmärkande är att av årets beviljade anslag gick 38 % till kulturverksamheter vilka
nu distanserat den tidigare största mottagaren idrott/
arena som 2016 ﬁck nöja sig med 30 %.
En kort genomgång visade på att anslagen verkligen
gör skillnad för många. Exempelvis deltog ﬂer än 1 000
personer i utbildningen Digitala Banken, ett samarbete
mellan Stiftelsen och Swedbank. Den ideella föreningen
Dansfabriken i Ängelholm som engagerar ﬂer än 700
ungdomar ﬁck anslag till anpassning av sina nya lokaler, Friskis&Svettis till sitt träningsprojekt på skolor och
äldreboenden och Åstorps Ryttarförening med ﬂer än
250 aktiva har nu kunnat bygga om och till sitt klubbhus
och bl.a. fått ﬂer toaletter.

Sedan december 2016 kan man nu även följa Sparbanksstiftelsen Gripen på FB och Stiftelsen har redan nu fått många följare. Välkommen du också.

Stiftelsen avsätter 1 miljon för att stärka de
”gröna näringarna”
De gröna näringarna som jord-/skogsbruk samt trädgårdsnäringen har alltid varit en viktig del av Sparbanken Gripens och föregångarnas verksamhet och
tillväxt. De 1 700 företagen inom dessa näringar omsätter idag runt 2 miljarder kronor i Stiftelsens verksamhetsområde. Stiftelsen har därför initierat och
avsatt 1 Mkr till ett forskningsprojekt som syftar till att
skapa förutsättningar för tillväxt och framtidstro inom
de gröna näringarna i verksamhetsområdet.
Forskningsprojektet genomförs i samarbete med SLU
Alnarp och LRF och resultatet kommer att presenteras vid
en Grön Näringslivsdag i Grevieparken våren 2018.

Val av styrelse och förtroenderåd

Ingrid Skoog Bengtsson ny i Stiftelsens styrelse

Efter Mats Nilssons presentation av verksamheten var
det dags för punkterna 7-11 på dagordningen. Stämman biföll samtliga av valberedningens förslag till omoch nyval av förtroenderåd, valberedning, revisorer
samt styrelse. Den nya styrelsens sammansättning,
liksom förändringen av förtroenderådens sammansättning återﬁnns i separat kolumn på sidan 4.

För många är Ingrid mest
känd som VD på Skoogs
Åkeri i Ängelholm, ett företag hon äger och driver
tillsammans med sin bror
Stefan. Åkeriet startades
1967 i Torekov av föräldrarna Karin och Georg
Skoog och Ingrid började
jobba med administrationen i företaget 1998, efter
att ha arbetat som VD-sekreterare i Lindab 84-88
och Rittal Scandinavian
89-98. 2002 axlade Ingrid VD-posten i det idag
50-åriga företaget med
80 anställda.
Ingrid berättar att hon är intresserad av samhällsfrågor, gärna på lokal nivå, och tycker det är hedrande att
ha blivit invald i Stiftelsens styrelse eftersom den har
en lokal förankring. ”Det ska bli roligt att få vara med
och få ge uppmuntran genom anslag till regionens föreningsliv. Det ﬁnns många eldsjälar där som kämpar
på med alldeles för knappa resurser.”
Förutom sitt nya styrelseuppdrag sitter Ingrid också i styrelsen för Sveriges Åkeriföretag och har ett förﬂutet i styrelserna för Ängelholms Näringsliv och FBC Engelholm.

Förslag om ändringar i stiftelseförordnandet
Då Stiftelsen numera är en avkastningsstiftelse utan
ägarkoppling till särskild bank, anser styrelsen att
namnet Sparbanksstiftelsen ger en vilseledande syftning och har därför föreslagit en namnändring till Stiftelsen Gripen. Gripen är även det namn som används
av de ﬂesta när man benämner Stiftelsen.
Stämman biföll den föreslagna namnändringen.

Den nya logon visar tydligare att vi idag är en avkastningsstiftelse samtidigt som den inarbetade igenkänningseffekten kvarstår.

Calle Gudmundsson Årets Eldsjäl 2016
Det blev Calle Gudmundsson, VD på Engelholms
Glass AB, som kammade hem utmärkelsen Årets
Eldsjäl 2016. Motiveringen till utnämningen lyder:
Vem är det som ser till att Hembygdsparken är så
fantastisk? Jo det är styrelsen i Hembygdparken med
Calle i spetsen. Calle har också ett långt förﬂutet som
en osedvanligt praktisk och pragmatisk byggnadsnämndsordförande. Calle i kommunfullmäktige, Calle
i kyrkofullmäktige, Calle i Lions Club, Calle i sin skog
på Hallandsåsen, Calle som extrachaufför på Pyttetåget… Calle är dessutom VD på Engelholms Glass.
Calle och familjen har genom åren gett massor av
ungdomar deras första efterlängtade sommarjobb,
gett förtroende och ofta första steget på karriärstegen. Massor av ungdomar känner Calle och Calle
känner dem. Calle ser den enskilda människan, Calle
bryr sig, Calle engagerar sig, Calle har alltid tid, Calle
vågar ta beslut och ansvar – Calle du är bra!
UTMÄRKELSEN ÅRETS NORDVÄSTSKÅNING
instiftades av Sparbanksstiftelsen Gripen 2014 för att
årligen delas ut i någon av följande kategorier: ÅRETS
BRAGD, ÅRETS INSATS, ÅRETS ELDSJÄL eller
ÅRETS MEDMÄNNISKA.
Utmärkelsen ska gå till en person i nordvästra Skåne

som helt oegennyttigt hjälper och entusiasmerar andra
människor, i stort som i smått. Personen ska vara en god
förebild och kan belönas för en enstaka insats eller ett
långvarigt arbete som är positivt för invånarna i nordvästra
Skåne. Insatsen kan vara liten på Sverigenivå men viktig
lokalt för en person, en grupp eller ett område.

Sparbanksstiftelsen Gripen gör skillnad

Vid Sparbanksstiftelsen Gripens ordinarie
stämma med Stiftelsens förtroenderåd den

Stiftelsens uppgift är att säkerställa att den förmögenhet som kunderna i Sparbanken Gripen/
Öresund och deras föregångare i våra fem kommuner i nordvästra Skåne byggt upp under generationer, förvaltas på bästa sätt och stannar
kvar i bygden som skapat den. Från den löpande
avkastningen på förmögenheten delar vi ut anslag
till verksamheter som utvecklar och gör skillnad
för bygden och som många får glädje och nytta av.

25 april 2017 förrättades följande val:
Förtroenderåd
Stämman beslöt om omval av Benth Jensen,
Mats Johansson, Kjell-Göran Nilsson, Rose-Marie
Nordbergh, Johan Olsson Swanstein och Bo Wendt
för tiden t o m ordinarie stämma 2021.
Vidare beslöts om nyval av Ulf Molin för tiden t o m
ordinarie stämma 2021.

Vi tar ansvar och ger tillbaka.

Linda Borgström, Annika Dolk, Sven Ekelund,
Karl Englund, Kurth Engwall, Carolin Gräbner,
Marie Holmstedt, Roger Nilsson, Pontus Pålsson
och Katarina Toremalm avgick som förtroenderåd.
Styrelse
Stämman ställde sig bakom styrelsens förslag
om omval av Eva Gustafsson och Jarmo Nieminen för tiden t o m ordinarie stämma 2021.
Stämman ställde sig bakom styrelsens förslag
om nyval av Ingrid Skoog Bengtsson för tiden
t o m ordinarie stämma 2021.
Bengt Blonér avgick enligt gällande åldersbestämmelser.
Det innebär att styrelsen under det nya verksamhetsåret har följande sammansättning:
Mats Nilsson, ordf
Cäthe Green
Eva Gustafsson, v ordf
Bengt Johansson
Hans-Ola Kringstad
Jarmo Nieminen
Ingrid Skoog Bengtsson
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Revisorer
Stämman beslöt om omval av Bertil Toreson som
revisor för tiden t o m ordinarie stämma 2018.
Revisorssuppleant Pia Jeppsson avgick på egen
begäran.

Hur ansöker man?
Vi tar emot ansökningar löpande under året.
Ansökningsblankett och ytterligare information
hittar du på www.gripen.se

Stämman beslöt om nyval av Birgitta Green
som revisorssuppleant för tiden t o m ordinarie
stämma 2018.
Valberedning
Stämman beslöt om omval av Anders Hansson,
Mats Johansson, Kjell-Göran Nilsson, Berit Rosvall
och Jan-Olof Sewring för tiden t o m ordinarie
stämma 2018.
Linda Borgström avgick som ledamot i Valberedningen.

Sparbanksstiftelsen Gripen, Lärkgatan 5,
262 32 Ängelholm, Telefon 0431-190 50
sparbanksstiftelsen@gripen.se
www.gripen.se

Produktion: Brusquini Reklambyrå, Ängelholm

Val vid stämman 2017-04-25

