Årsrapport 2018

Overskudd til å dele
Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter den kapitalen som er bygget opp i tidligere
Sparebanken Hedmark gjennom 170 års bankvirksomhet i fylket. Stiftelsen er den største
eieren i SpareBank 1 Østlandet og en del av utbyttet som Stiftelsen mottar fra banken,
deles hvert år ut som gaver til hedmarkssamfunnet. I 2018 har Stiftelsen gitt gaver for
nær 105 millioner kroner til idrett, friluftsliv, kultur, humanitært arbeid, utdanning,
næringsutvikling og entreprenørskap. Totalt forvalter Stiftelsen rundt 7 milliarder kroner,
og er den tredje største av landets sparebankstiftelser.
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Om Sparebankstiftelsen Hedmark

Etablering av Stiftelsen
Sparebankene har helt fra sin opprinnelse hatt en sentral rolle i utviklingen
av norske lokalsamfunn. Formålet til de første sparebankene var å bidra til
sparing blant ubemidlede. De første bygdesparebankene i Norge ble opprettet i
1833 og ble organisert som allmennyttige stiftelser.
Tidligere Sparebanken Hedmark har sine røtter i lokale sparebanker som ble
etablert i Hedmark fra 1845. Midler fra lokale kornmagasin, allmenninger,
kommuner og privatpersoner var grunnlaget for de første sparebankene her.
Gjennom sammenslutning av 22 lokale sparebanker og kjøpet av Bank 1 Oslo
Akershus AS har banken utviklet seg til å bli Hedmarks største kapitalkilde
med hovedsete i Hamar. Banken tok 1. april 2017 navnet SpareBank 1 Østlandet.
Sparebankstiftelsen Hedmark ble etablert 29. oktober 2015 som et ledd i å tilrettelegge for en børsnotering av banken. Banken ble børsnotert 13. juni 2017
ved at Stiftelsen solgte seg ned fra 75 prosent eierskap til 54,7 prosent.
Etter en større emisjon i banken høsten 2018 hadde Sparebankstiftelsen Hedmark
pr 31.12.2018 en eierandel i banken på 52,38 prosent.
Sparebankstiftelsen Hedmark er en av Norges største allmennyttige finansstiftelser.

overskudd til å dele
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Eierskap
Sparebankstiftelsen Hedmark skal forvalte de egenkapitalbevis den ble tilført
ved opprettelsen og utøve et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i
SpareBank 1 Østlandet. Målet med eierskapet er å få et økonomisk utbytte samt
å bidra til bankens videre utvikling:

•

Stiftelsen skal være en langsiktig og stor eier i banken. Stiftelsen
skal bidra med kapital for å sikre utvikling av banken og arbeide
for at bankens hovedkontor forblir i Hedmark.

•

Stiftelsen skal utøve et forutsigbart og aktivt eierskap gjennom å
delta i styrende organer, være en markedsorientert eier som vektlegger langsiktig lønnsomhet og utbytte, kommunisere et langsiktig
perspektiv i sitt eierskap og være en pådriver for utvikling av
banken med et profesjonelt styre og lederskap i banken.

•

Stiftelsen skal posisjonere seg som en kapitalsterk stiftelse.
Stiftelsen skal søke å bygge kapital slik at man kan delta i

Visjon og verdier

emisjoner og samtidig opprettholde en betydelig eierandel.
Stiftelsen skal samtidig ivareta hensynet til en forsvarlig
formuesforvaltning.

Stiftelsens visjon er «For Hedmark».

•

Stiftelsen skal gjennom godt samarbeid med banken bidra til høy

Stiftelsens sentrale kjerneverdier er retningsgivende for vårt arbeid:

verdiskaping ut fra perspektivet «går det godt for banken går det

Langsiktig

Verdiskapende

Uavhengig og åpen

aksepterte eierstyringsprinsipper. Stiftelsen skal aktivt bidra

Vi skal forvalte sparebankarven – i dag og i
all framtid.

Vi skal bidra til å skape
entusiasme, trivsel og
sunn utvikling i fylket.

Vi skal være profesjonelle og tillitsskapende i
forhold til gavesøkere,
forretningspartnere og
allmenheten generelt.

med informasjon om sin virksomhet og eierstrategi til investorer

godt for Stiftelsen». Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelig

og andre interessenter.
•

Stiftelsen skal være en viktig aktør i regionen gjennom rollen
som største eier i banken. Stiftelsens gavevirksomhet skal bidra
til vekst og utvikling i Hedmark. Gavetildelingen skal hensynta
Stiftelsens behov for å bygge kapital og delta i emisjoner.

Om Sparebankstiftelsen Hedmark

sparebankstiftelsen hedmark
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Kapitalforvaltning

SpareBank 1 Østlandet ble notert på Oslo Børs den 13. juni 2017.
Stiftelsen eide per 31.12.18 52,38 prosent av egenkapitalbevisene i SpareBank
1 Østlandet (SPOL). Noteringskursen var på 78 kroner. Ved årsskiftet var kursen

Stiftelsens finanskapital er på i overkant av 1,7 milliarder kroner og består

83 kroner, noe som var en økning på litt over 6,4 prosent siden noteringen.

av rentepapirer med lav risiko og høy likviditet samt bankinnskudd i banker

Markedsverdien av Stiftelsen eierandel i banken var ved årsskiftet på i over-

med minimum rating A3 fra Moody’s.

kant av 5 milliarder kroner.
Av samlede midler utgjorde renteinstrumenter rett over 1,3 milliarder kroner.
Ved utgangen av året var 95,9 prosent av porteføljen i AAA-papirer og 4,1
prosent utstedt av kommuner og fylkeskommuner. Samlede bankinnskudd var 408
millioner kroner ved årsskiftet.

95.00

Per 31.12.18 bestod Stiftelsens portefølje av følgende rentebærende papirer:
90.00

Papir

85.00

Andel av porteføljen

NORWEGIAN T-BILL NGTB 0 09/18/19

15,1 %

NORWEGIAN GOV’T NGB 4 1/2 05/22/19

12,0 %

80.00

75.00
sep 17

des 17

mar 18

jun 18

sep 18

OBOS BOLIGKREDIT OBOS 0 06/06/23

9,0 %

STOREBRAND BOLIG STBNO 0 06/15/22

8.1 %

NORWEGIAN T-BILL NGTB 0 06/19/19

7.9 %

NORWEGIAN T-BILL NGTB 0 12/18/19

7.8 %

GJENSIDIGE BANK GJFNO 0 05/20/22

7.7 %

NORWEGIAN T-BILL NGTB 0 03/20/19

7.7 %

SPAREBANKEN V BO SVEGNO 0 09/11/23

7.6 %

SR-BOLIGKREDITT SRBANK 0 05/29/23

6.5 %

KVINNHERAD KOMUN KVIKOM 1.08 02/28/19

3.9 %

ARENDAL KOMMUNE AREKOM 1.263 04/17/19

3.8 %

MOREBO 0 11/04/21

2.7 %

Cash

0.2 %

Totalt

100 %

des 18

Kursutvikling fra børsnoteringen og fram til 31.12.2018

Sparebanktradisjonen
Helt siden midten av 1800-tallet
har sparebankene i Hedmark delt
av overskuddet ved å gi gaver til
gode, allmennyttige formål.
Som største eier i Sparebank 1
Østlandet viderefører Sparebankstiftelsen Hedmark denne tradisjonen.

Barn og unge er vår
hovedmålgruppe
Utgangspunktet for Stiftelsens
gavestrategi er de utfordringer –
og muligheter – som Hedmarkssamfunnet
har. Med bakgrunn i Stiftelsens ambisjoner og nåsituasjonen i Hedmark
handler det om å få flere unge til å
flytte hit, friste flere til å bli,
tilby flere jobber, stimulere til økt
utdanning og entreprenørskap og legge
til rette for nye vekstbedrifter.
Fellesnevneren for en slik ambisjon
er satsning på barn og unge.

Det er gitt forvaltningsmandat til Odin om forvaltning av Stiftelsens verdipapirportefølje.

Om Sparebankstiftelsen Hedmark
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Gaver til allmennyttige formål
Stiftelsen skal disponere deler av overskuddet og dele ut utbyttemidler til
allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler
fortrinnsvis ta hensyn til regionen som har bygget opp kapitalen i Sparebanken
Hedmark.
Stiftelsen har satt følgende ambisjoner og mål for sine gavetildelinger:
•

Økt bolyst og ungdomsutfoldelse

•

Enda mer stolthet og tilhørighet til Hedmark

•

Styrket utdanning og forskning

•

Økt fokus på entreprenørskap og næringsutvikling

Med bakgrunn i de strategiske målene for gaveområdet kan det søkes om gavemidler og initieres prosjekter innenfor følgende kategorier:
•

Idrett og friluftsliv

•

Kultur og samfunn

•

Humanitære formål

•

Kunnskap

•

Næringsutvikling og entreprenørskap

Viktige elementer i søknadsvurderingene er at prosjektet har verdi over tid,
at det kommer mange til nytte, at det skaper aktivitet, at det er tuftet på
engasjement og dugnadsvilje samt at det utløser annen finansiering. Stiftelsens
hovedmålgruppe er barn og unge i alderen 6-35 år. Dette er ikke til hinder for
å støtte tiltak som kommer hele befolkningen i Hedmark til gode.
Innenfor områdene kunnskap, næringsutvikling og entreprenørskap vil det være
kriterier som potensiale for vekst og verdiskapning som legges til grunn for
vurderingen.

Utbytte

Hvor kommer pengene fra?
Sparebankstiftelsen Hedmark eier
52,38 prosent av egenkapitalbevisene
i Sparebank 1 Østlandet, og det er
deler av utbyttet fra dette eierskapet som går til ulike
samfunnsnyttige prosjekter

Gaver

300 000 000
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000

Utbytte fra eierskapet i banken.
Gaver til almennyttige formål

Om Sparebankstiftelsen Hedmark
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Noen av våre gavetildelinger

Sparebankstiftelsen Hedmark delte i 2018 ut nærmere 105 millioner kroner i gavemidler.
Gavene spente fra 2000 kroner til 50 millioner kroner. I det følgende presenteres et utvalg
av Stiftelsens gavetildelinger innenfor områdene:

•

Næringsutvikling og entreprenørskap

•

Kultur og samfunn

•

Idrett og friluftsliv

•

Kunnskap

•

Humanitære formål

For fullstendig gaveliste henvises det til side 59.

Gavetildelinger per kategori
Gaveområde

Gavesum

Prosent

Næringsutvikling og entreprenørskap

52 870 000

50,5 %

Kunnskap

21 580 000

20,5 %

Idrett og friluftsliv

18 090 000

17,5 %

Kultur og samfunn

9 906 000

9,5 %

Humanitært

2 341 000

2,0 %

104 787 000

100,0 %

SAMLET GAVETILDELING

Kapitteltittel

sparebankstiftelsen hedmark
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Næringsutvikling og entreprenørskap
Sparebankstiftelsen Hedmark har som mål å bidra til nyskaping og næringsutvikling i Hedmark.
FRØET ER SÅDD: First Seed skal gjennom profesjonell forvaltning tilføre bedrifter både kapital og kompetanse, det vil si kompetent kapital. Fra venstre Thomas Breen (Hedmark fylkeskommune), Erik Tønnessen
(Skagerak Maturo) og Tore Anstein Dobloug (Sparebankstiftelsen Hedmark) ved lanseringen av fondet.

Fondet er i gang

Gigantløft for entreprenører

Skagerak Maturo AS ble valgt som forvalter. Det er dette selskapet som skal
saumfare Hedmark etter spennende bedrifter. I spissen for satsingen i Hedmark

På forsommeren 2018 ble det kjent at Sparebankstiftelsen Hedmark

står Endre Krogsrud, som er ansatt som Investment manager. Krogsrud har kontor

og Hedmark fylkeskommune gikk sammen om å etablere såkornfond-

på Hamar.

et First Seed, et fond som skal bidra til nyskapning og vekst i
Hedmark. Såkornfondet har 100 millioner kroner i kapital som skal

Hedmark er en av regionene i landet med dårligst tilgang på risikokapital

investeres i bedrifter i Hedmark med vekstpotensial. Stiftelsen

Tilgang på frisk kapital til innovasjoner og kommersialisering av ideer skal

og Hedmark fylkeskommune gikk inn med 50 millioner kroner hver.

bidra til at nye virksomheter vokser frem, at nye arbeidsplasser skapes og at
bærekraftige klynger utvikler seg. Her både kan og ønsker Sparebankstiftelsen

Etableringen av fondet er så langt det største enkeltløftet som

Hedmark å bidra utover allerede etablerte ordninger fra blant andre Innovasjon

er gjort for å bidra til økt entreprenørskap i fylket. Det er

Norge. First Seed skal gi størst mulig avkastning på enkeltinvesteringene.

stor aktivitet innen mange spennende områder i Hedmark og det

Alle gevinster og utbytter skal føres tilbake til fondet og kunne reinvesteres

gjør at tidspunktet for etableringen av et slikt fond var god.

i nye selskaper.

Noen av våre gavetildelinger i 2018
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Kultur og samfunn
Stiftelsen støtter prosjekter som øker interessen for kunst og kultur, sørger for
god formidling til allmennheten, tar vare på og skaper forståelse for vår kulturarv og bidrar til gode lokale møteplasser for samhold og felles opplevelser.

Fikk spille med de store stjernene
Klassisk Julekonsert har i mange år vært en tradisjon på Hedmarken.
I 2018 gjorde Mari Silje Samuelsen en liten vri ved å arrangere
en såkalt Masterclass støttet av Stiftelsen. Masterclass er en
form for konsert hvor unge musikere får spille et stykke foran et
publikum, for deretter å få innspill og veiledning fra en profesjonell musiker.
De unge talentene fra Mjøsområdet fikk spille med pianist
Gunnar Flagstad for å få trening i samspill. Marie Silje Samuelsen
stod selv for undervisningen av de unge talentene i Prøysenhuset
i Ringsaker, som forgikk over noen dager i desember 2018. Under
MULIGHETER: Mari Silje
Samuelsen veileder
unge musikktalenter i
Masterclass.

Kapitteltittel
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Masterclass fikk de unge også møte internasjonale stjerner som
skulle delta i den store julekonserten i Furnes kirke 15. desember.
Et eksklusivt utvalg fra Masterclass-studentene fikk også være med
å spille med de store stjernene under hovedkonserten.

Noen av våre gavetildelinger i 2018
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Den store plastdugnaden 2018
Plast i naturen er et stort miljøproblem, både lokalt og globalt.
Derfor inviterte Sparebankstiftelsen Hedmark og SpareBank 1
Østlandet til en felles ryddedugnad sommeren 2018. Stiftelsen og
banken inviterte skoler, lag og foreninger til å delta. For innsatsen fikk skoleklasser som deltok 2000 kroner per klasse, mens
lag og foreninger fikk 150 kroner per sekk med innsamlet avfall.
Aksjonen ble gjennomført i Hedmark, Oppland og Akershus.
Stiftelsen stod for støtten til deltakerne i Hedmark og banken i
de øvrige områdene.

Noen høydepunkter fra Plastaksjonen 2018:
•

Om lag 850.000 kroner er totalt utbetalt
i støtte fra banken og Stiftelsen.

•

Over 15 tonn avfall er registrert hos
lokale renovasjonsselskaper.

BIDRAR: Blant de 300
frivillige på Livestock i Alvdal
Foto: Øystein Jensen

Velkommen hematt til Alvdal og festivalsommer
Livestock er mer enn bare en musikkfestival. Det er også et
bygdeutviklingstiltak som skaper stolthet og tilhørighet i hele

•

Ca 2.500 sekker med avfall er samlet inn.

regionen, og ildsjelene bak ønsker at Livestock skal være et

•

Nærmere 60 skoler deltok, flere av dem

bindeledd mellom fremtidige tilflyttere og tilbakeflyttere og

både vår og høst.

lokalt næringsliv. Det kan være nyttig å ha det gøy.

•

290 skoleklasser var i aksjon.

•

34 lag og foreninger deltok på rydde

Livestock er blitt en tradisjon i Nord-Østerdalen og bak står 20

dugnad ved vassdrag i sine nærmiljø.

unge, frivillige arrangører som jobber med festivalen gjennom
hele året. Når arrangementet går av stabelen i juli, er det hele
300 frivillige i aktivitet under hele uken.
Livestock har blitt et viktig arrangement for regionen, og settes
stor pris på av lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen Hedmark
støttet prosjektet i 2018 og har gitt tilsagn om støtte i 2019.
Gavene fra Stiftelsen brukes til å bygge opp en ny satsing med
aktiviteter rettet mot barn og barnefamilier – en videreutvikling

FLINKE: Hele 290 skoleklasser var i aksjon for å
rydde opp plast og avfall ved strender og vassdrag. Her er to flinke ryddere på en strand i
Hamar. Flere skoler tok også plastdugnaden inn i
undervisningen – noen klasser knyttet aksjonen
opp mot naturfag, mens andre har brukt resultatet
i matematikktimene.

Noen av våre gavetildelinger i 2018

sparebankstiftelsen hedmark

av Kalvstock. Her blir det selvfølgelig konserter for barn, men
også klatring, padleturer, ansiktsmaling, møte med forskjellige
dyr, lek og moro. Ifølge arrangøren er det et mål å skape en
rimelig ferieopplevelse som skal være tilgjengelig for alle
barnefamilier.
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Glede og mestringsfølelse for de minste fotballspillerne
Sparebankstiftelsen Hedmark bevilget høsten 2018 to millioner
kroner til Norges Fotballforbund Indre Østland for innkjøp av
3er-baner med vant. Dette er det største enkeltbeløpet bevilget

Idrett og friluftsliv

til barnefotballen i Norge noensinne. Støtten fra Stiftelsen
betyr at fotballag i Hedmark går en ny sesong i møte med 70 nye

Stiftelsen støtter prosjekter som legger til rette for fysisk aktivitet og lek,

3er-baner til glede for fotballglade 6- og 7-åringer.

inviterer til økt friluftsliv, bidrar til økt forståelse og nysgjerrighet for
sammenhengene i naturen og styrker det frivillige beredskapsarbeidet.

– Det er helt fantastisk at Sparebankstiftelsen Hedmark ønsker
å støtte arbeidet vårt med en slik rekordsum. Det betyr at fotballklubbene i Hedmark vil kunne gå til anskaffelse av 3er-baner
til de yngste fotballspillerne, uten å brekke ryggen økonomisk,
sier styreleder Ane Guro Skaare-Rekdal og daglig leder Janicke
Gonstad i NFF Indre Østland.

Hedmark leder an
Norges Fotballforbund har besluttet at NFF Indre Østland skal
være pilot når det gjelder nye spillformer i fotball. Dette blir
gjeldende fra kommende sesong (2019/2020). Det medfører at alle
6- og 7-åringer skal spille 3er-fotball – på godkjente 3er-baner.
Ifølge fotballforbundet er smålagsspill som dette viktig både for
læring og mestring hos de aller yngste fotballspillerne. Banene
skaper høy grad av involvering, og alle blir mer delaktige i
spillet. Som igjen gir mer glede og større mestringsfølelse.
NFF Indre Østland beskrev en situasjon hvor det var stor interesse for 3er-fotball hos klubbene, men at det har vært et betydelig økonomisk løft for dem å gå til anskaffelse av slike baner.
De var derfor svært glade for at de fikk på plass et samarbeid med
Sparebankstiftelsen Hedmark. NFF Indre Østland kalte gavetildelingen et betydelig løft for breddefotballen i Hedmark, ikke
bare økonomisk, men også sportslig.

Et aktivt og levende Hedmark
Støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark skal bidra til å
skape et aktivt og levende samfunn i hele Hedmark. Vi ønsker
å støtte den frivillige og ofte dugnadsbaserte innsatsen i
lokalsamfunnene og prioriterer prosjekter rettet mot barn
og unge.

Kapitteltittel
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Rev den gamle og bygde en helt ny hytte på bare 94 dager
Sommeren 2018 åpnet den selvbetjente DNT-hytta ved Øyungen i
flotte omgivelser nord i Ringsakerfjellet i Hedmark. Godt plassert
langs Rondanestien, som strekker seg fra Bjørvika i Oslo til
Hjerkinn på Dovre, ble hytta satt opp i rekordfart i løpet bare
94 dager. På den tiden ble den gamle revet og den nye satt opp.
Det var Hamar og Hedmarken Turistforening (HHT) som stod for byggingen
og Stiftelsen har gitt en halv millioner kroner til prosjektet.
Den 8. juli 2018 ble hytta høytidelig åpnet av fylkesmannen i
Innlandet, Knut Storborget, og rundt 300 naturglade mennesker møtte
opp for å overvære seansen. Ifølge Margrete Ruud Skjeseth i HHT gir
Øyungshytta et bedre tilbud på denne strekningen både når det gjelder
FULL FART: Folk i
alle aldre deltar på
OppTur Kongsvinger og
her er barna klare
for start i sentrumsløpet (Foto: Uno
Arnesen)

OppTur gir turglede i Kongsvinger

overnattingskapasitet og i forhold til lengden mellom hyttene.

OppTur Kongsvinger ble opprettet våren 2017 i regi av Byen Vår
Kongsvinger. Formålet er å få barn, unge og voksne opp fra
sofaen, vekk fra nettbrett og skjermer og ut på aktiviteter.
Målet med prosjektet OppTur er å lage aktiviteter som er tilpasset alle og få folk ut på turer, være med på aktiviteter og å
få forståelse for hvor viktig det er å være i aktivitet. Byen Vår
Kongsvinger arrangerer toppturer, gåturer, løpeturer og sykkelturer. Fra 6 deltakere første gang opp til Holtberget i starten av 2017, er det nå flere hundre som er aktive, enten i grupper
eller på eget initiativ. For å lykkes har folkene bak OppTur
samarbeidet med flere forskjellige lag, foreninger og organisasjoner, som for eksempel DNT og DNTs Barnas Turlag.
Høsten 2018 arrangerte Byen Vår Kongsvinger, i samarbeid med DNT,
Speideren og NaKuHel og flere, Friluftslivets Uke. Her ble det et
stort oppmøte. Kongsvinger Jeger- og Fiskeforening var også med
og startet uka med sine aktiviteter for barn og unge og barn av
innvandrere. Uka ble avsluttet med stort arrangement i Puttara
med overnatting og grilling. Det ble sendt ut hele 4000 invitasjoner
til skoler og barnehager i kommunen. De har egen Seniorgruppe som
er blitt populær og Frisklivssentralen og Diabetesforbundet er
eksempler på andre organisasjoner som har vært involvert.

Noen av våre gavetildelinger i 2018
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KREATIVE: Barn og unge i
Hedmark skal få et innblikk i koding for ikke
bare å være konsumenter
av teknologi, men også
få kunnskap nok til å
bli produsenter.

Kidsa koder i Hedmark
Ildsjelene bak organisasjonen Lær Kidsa Koding (LKK) satser stort
i Hedmark. Nå skal både lærere og skolebarn få fart på teknologikunnskapen. Barna i fylket skal få et fortrinn i den digitale tidsalderen gjennom å ikke bare konsumere teknologi, men også kunne
skape kreative løsninger.
Sparebankstiftelsen Hedmark bevilget i 2018 en gave på til sammen
700.000 kroner til Lær Kidsa Koding og et pilotprosjekt rettet mot
skolene i Hedmark. Gaven gikk til frikjøp av en lærer i 50 prosent
stilling for å jobbe målrettet mot Hedmark
grunnskolene, samt til
aktiviteter og utstyr.
Prosjektet skal sørge for et aktivt lærernettverk som bidrar til
å akselerere innføring av koding i skolene. Målet er å gi fylkets
barn et forsprang og en lederposisjon innen koding.
Med koding i grunnskolene får videregående skole og næringslivet

Kunnskap

tilgang på elever med ferdigheter og erfaringer som kan bidra til
innovasjon, entreprenørskap, modernisering og utvikling av bedrifter

Stiftelsen støtter tiltak som fremmer entreprenørskap og skaperevner, øker barn

og næringer.

og unges ferdigheter og lærelyst, utvikler arenaer for samhandling og kunnskapsdeling, samt styrker høyere utdanning og forskning.

Lær Kidsa Koding er en frivillig bevegelse som arbeider for at barn
og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. Lær Kidsa Koding har over 140 registrerte kodeklubber over hele landet. Hedmark er et aktivt fylke med seks
dugnadsbaserte kodeklubber som er åpne for alle i Elverum, Hamar,
Koppang, Nes, Tynset og Trysil, alle drevet av frivillige.
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Kjelleren for kreative ideer
Ildsjelene bak Markerspace i Brumunddal (MiB) har skapt et sosialt
miljø og en kreativ møteplass for bygging og bruk av datamaskiner,
digitalt utstyr, elektronikk og mekanikk.
Her har kreative personer skapt et miljø som er medlemsstyrt og
hvor man kan jobbe både selvstendig og i grupper på forskjellige
prosjekter – mens kunnskap og erfaringer deles mellom alle.

Kristin Sunde, Karl Einar Røste og Hermod
Østberg er primus motorer i Dalamakers og
holder til i samme bygg som Tømmerstock
Kulturscene. Samlokaliseringen med kulturscenen mener de er en vinn-vinn situasjon
for både Makerspace og Tømmerstock, da de i
stor grad henvender seg til samme målgruppe
– nemlig kreative unge mennesker. Selv om
selve MiB er en non-profit organisasjon, er
planen at miljøet i kjelleren i Nygata i
Brumunddal skal fungere som en plattform
for entreprenørskap og næringsutvikling.

Drar barn og unge bakover i historien for å reflektere
over dagens verdier og holdninger

– Ofte ser man at hobbyprosjekter har
økonomisk potensiale, og MiB vil gi en
strålende mulighet til videreutvikling

Ringsaker Historielag har med stor frivillig innsats bygget opp et krigs-

gjennom teknologi og prototypebygging,

historisk formidlingssenter i Moelven i Ringsaker. Her få barn og unge

mener de tre.

fra hele distriktet et innblikk i 2. verdenskrig og kampen for frihet og
demokrati.

Et annet viktig aspekt de fremhever er at
ideer ofte oppstår i plenum ved at folk med

Prosjektet er rettet mot barn og ungdom i aldersgruppen 10 til 20 år.

forskjellig bakgrunn og ideer møtes på et

Tematikken er samfunnsforståelse med temaene demokrati, frihet og

sted. Det er derfor ikke nødvendig å komme

menneskeverd. Målet for ildsjelene bak formidlingssenteret er å styrke

med ferdige ideer eller kompetanse, det

forståelsen av verdier og holdninger hos den enkelte. Gjennom å bruke

eneste man trenger for å starte er initiativ

eksempler fra 2. verdenskrig ønsker man å skape nærhet både til historien

og skaperglede. Dette gjør MiB til et al-

og dagens konflikter ute i verden. Historielagets erfaring er at det er

ternativ også for unge som faller utenfor

stor interesse og nysgjerrighet blant de unge for å få svar på spørsmål de

etablerte systemer, men som har gode

har og de engasjeres lett i tematikken.

kreative evner som utvikles.
Prosjektet fikk i 2018 en større gave til materiell og til formidling ved
Krigshistorisk formidlingssenter. Senteret er bygget opp med stor frivillig innsats og har et velprøvd pedagogisk opplegg som bygger på å bruke

VELKOMMEN: I en anonym kjeller i Brumunddal i
Ringsaker skjer det spennende ting. Her lages alt
fra skilt og utkledningsutstyr til roboter og
forskjellige prototyper.
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Humanitære formål
Stiftelsen støtter tiltak som legger til rette for aktiviteter og prosjekter
for grupper med spesielle behov, tiltak som bidrar til at alle barn og unge får
mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes
økonomi, samt prosjekter som bidrar til inkludering i lokalsamfunnet.

RASKERE FREM: Gode
digitale verktøy
effektiviserer søk og
redning i regi av de
frivillige hjelpekorpsene.

Ifølge Røde Kors fungerer systemet på denne måten:
1. “Alarmen går, en eldre kvinne er savnet”. Ressurser mobiliseres
og setter kursen mot søksområdet. Operativ leder begynner planleggingen og tegner inn oppdrag på en PC. Samtidig ser operativ
leder i kartet hvem som er på vei, og hvor langt unna de er.

Digital satsing på søk etter savnede

Operativ leder sender oppdragene direkte til ressursene. De kan
se oppdraget i et kart på sine egne nettbrett og mobiltelefoner

I 2018 gikk startskuddet for et digitalt løft i Hedmark Røde Kors

og kan reise rett til søksteigen uten å komme innom KO.

Hjelpekorps. Fylkesorganisasjonen er en del av den frivillige

I tillegg sender operativ leder beskrivelse og bilde av savnede

redningstjenesten i Norge, og er et samordnings- og rådgivende

til alle som er på vei.”

organ for 16 Røde Kors Hjelpekorps i Hedmark. I Hedmark er det
2. Det første laget som starter søk gjør funn av en lue som kanskje

rundt 300 godkjente mannskaper som kan stille på søk og redningsoppdrag 365 dager i året. Hjelpekorpsene rykker ut på kort varsel

tilhører savnede. De tar et bilde som de sender inn til KO.

med personell, førstehjelpmateriell og redningsutstyr, og har

Samtidig ser operativ leder hvor laget befinner seg. Sporloggen

gjennomgått trening og kurs i søk og redning. Hvert år bistår

fra søket blir automatisk oppdatert, og når de er ferdige med

de i flere titalls søk- og redningsoppdrag, samt ambulanseoppdrag

søket kan de bare laste inn neste oppdrag, uten å reise inn til KO.

utenfor vei.
3. Et lag gjør funn av savnede. Både KO og de andre ressursene ute
For å effektivisere dette arbeidet var det behov for en opprustning

i søk ser posisjonen de befinner seg i, og de nærmeste ressursene

av det digitale utstyret og Hedmark Røde Kors fikk støtte fra

kan sette kursen direkte mot funnsted for å bistå. Når aksjonen

Stiftelsen til å kjøpe inn nettbrett med tilbehør til bruk ved

er over er allerede alle søksoppdrag og sporlogger dokumentert,

søk og redningsaksjoner.

og kan sendes politiet.

Noen av våre gavetildelinger i 2018

sparebankstiftelsen hedmark

overskudd til å dele

Noen av våre gavetildelinger i 2018

34

33

Gavearrangementer
De frivillige kreftene

Høsten 2018 samlet Stiftelsen gavemottakere i tre forskjellige

Frivillig innsats er vesentlig for gjennomføringen og suksessen for svært mange av de
tiltakene vi støtter. Frivillige rundt om i fylket legger ned et betydelig antall timer for
å bidra til aktivitet, trivsel og fellesskap for andre. Frivillighet Norge anslår at ca 60%
av befolkningen gjør frivillig arbeid hvert år og at det samlet for landet tilsvarer nærmere
150 000 årsverk.

regionene Glåmdalen, Hedmarken og Østerdalen. Til sammen kom over

gavearrangement i Kongsvinger, Hamar og Elverum for henholdsvis
200 gavemottakere på arrangementene og tilbakemeldingen var de
satte pris på en arena hvor frivilligheten kunne samles på tvers av
lag, forening eller organisasjon.
På arrangementene ble det underholdning, servert mat og det ble
holdt innlegg fra både Stiftelsen og lokal representant for SpareBank 1 Østlandet. I tillegg fikk deltakerne høre erfaringer fra
forskjellige prosjekter fra gavemottakerne selv med en påfølgende
diskusjon i plenum. Møtene bekrefter at frivilligheten står sterkt
i hele fylket.
På Elverum ble gavefesten gjennomført på Terningen Arena, mens det
i Hamar og Kongsvinger ble holdt i bankens lokaler.

Sommerhåndballskole
betyr mye moro for barn
og unge. Men ikke alle
har råd til å være med
på en uke med håndball,
glede og samvær med
andre barn.

Håndballskole for alle
Storhamar Håndball arrangerer håndballskole i én uke hvert år, men
idrettslaget kjenner flere eksempler på at foreldrenes økonomi setter
en stopper for barns deltakelse. Derfor har Storhamar Håndball
startet et prosjekt for å kunne inkludere barn fra familier med
lav inntekt, eller som av andre årsaker finner det vanskelig å kunne
delta én uke i skoleferien. Idrettslaget har etablert et samarbeid
med kommunen som vet hvem denne målgruppa er. Stiftelsen har gitt
en gave som gjør at sommerhåndballskolen kan nå alle, uansett
familieøkonomi. Storhamar Håndball kan med gaven dekke påmeldingsavgift, nødvendig utstyr og andre kostnader for de som har behov
for det.
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Åpning av Geitmyra matkultursenter
for barn i Brumunddal.

Kapitteltittel

sparebankstiftelsen hedmark

overskudd til å dele

Kapitteltittel

38

37

Styrets beretning for 2018

Innledning
Sparebankstiftelsen Hedmark er en av Norges største allmennyttige stiftelser.
Stiftelsens formål er å videreføre sparebanktradisjonene i Hedmark gjennom å
være en betydelig og langsiktig eier i SpareBank 1 Østlandet og bruke deler av
overskuddet til gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling
av gaver fortrinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i
tidligere Sparebanken Hedmark.
«Overskudd til å dele» er Stiftelsens slagord. Støtte fra Sparebankstiftelsen
Hedmark skal bidra til økt vekst, mer kompetanse og et levende samfunn i hele
Hedmark. Stiftelsen ønsker videre å støtte den frivillige og ofte dugnadsbaserte
innsatsen i lokalsamfunnene og prioriterer prosjekter rettet mot barn og unge i
aldersgruppen 5-35 år.
Stiftelsen støtter tiltak innenfor følgende formål:
•

Idrett og friluftsliv

•

Kultur og samfunn

•

Humanitært

•

Kunnskap

•

Næringsutvikling og entreprenørskap

Siden starten i 2017 har Stiftelsen kostnadsført nærmere 153 millioner kroner til
allmennyttige formål.
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Virksomheten i 2018
2018 var Stiftelsens første hele driftsår med nåværende bemanning.

Styret vedtok i 2017 en større gavetildeling til Høgskolen i Innlandet

Sentrale aktiviteter i 2018 har vært:

for å understøtte universitetssøknaden. Gaven på NOK 43.200.000 var
fordelt over tre år og har vært tett fulgt opp av Stiftelsen gjennom
året. Høgskolen sendte sin universitetssøknad til godkjenning i NOKUT

Etablering av såkornfondet First Seed

november 2018.

Sparebankstiftelsen Hedmark har som mål å bidra til nyskaping i
Hedmark. Styret besluttet i mars 2018 å etablere et såkornfond på

«Bærekraft» er besluttet å være et av kriteriene for gavetildeling fra

NOK 100.000.000 i samarbeid med Hedmark Fylkeskommune, hvor partene

Stiftelsen. Av større gavetildelinger initiert av Stiftelsen i 2018 nevnes

gikk inn med NOK 50.000.000 hver. Fondet skal bidra med kapital,

miljøprosjektet «Plastaksjonen» – en ryddeaksjon langs fylkets vann og

kompetanse og nettverk til tidligfasebedrifter med hovedvirksomhet i

vassdrag som ble gjennomført i samarbeid med Sparebank 1 Østlandet.

Hedmark. Fondet er etablert som en stiftelse og skal drives etter

Stiftelsen tok også initiativ til et miljøprosjekt for å hindre granu-

forretningsmessige prinsipper. Gevinster fra fondets investeringer skal

latflukt fra kunstgressbaner til naturen. Det ble videre besluttet å ikke

føres tilbake til fondet for nye investeringer. Fondet forvaltes av

tildele gavemidler til kunstgressbaner med gummigranulat i fremtiden.

Skagerak Maturo AS, et av landets ledende investeringsmiljøer innenfor
tidligfaseinvesteringer. Skagerak Maturo har ansatt en egen investment
Kommunikasjon

manager med kontorsted Hamar.

Stiftelsen har i 2018 etablert en egen profil med logo, tilhørende
designelementer og slagordet «Overskudd til å dele». Stiftelsen etablerte
Emisjon

egne websider for å sikre lett tilgjengelig informasjon for gavesøkere

Tidenes nest største børstransaksjon i Hedmark skjedde den 8. november

og andre interessenter, samt profiler i ulike sosiale medier for mer

da SpareBank1 Østlandet hentet NOK 700.000.000 kroner i ny egenkapital

direkte kommunikasjon med omgivelsene. Aktiviteten har vært stor og en

gjennom en rettet emisjon. Sparebankstiftelsen Hedmark garanterte for

omdømmeundersøkelse gjennomført november 2018 viser blant annet at

60 prosent av emisjonen. Kapitalen skal brukes til bankens videre vekst

30 prosent av Hedmarks befolkning sier at de kjenner Stiftelsen, hvorav

i Hedmark og øvrige hjemmemarked.

67 prosent sier at de har et meget godt eller godt inntrykk av Stiftelsen.

Tegningskursen var 86 kroner. Stiftelsen ønsket gjennom emisjonen å
bidra til et bredere eierskap og bedre likviditet i bankens egenkapital-

Eierskap i Sparebank 1 Østlandet

bevis. Med dette som bakgrunn tegnet Stiftelsen seg for i overkant av

Sparebankstiftelsen Hedmark skal forvalte de egenkapitalbevis den ble

NOK 150.000.000 i nye egenkapitalbevis.

tilført ved opprettelsen og utøve et betydelig, langsiktig og stabilt
eierskap i SpareBank 1 Østlandet. Målet med eierskapet er å få et økonomisk utbytte samt å bidra til bankens videre utvikling.

Gavetildelinger
Samlet vedtok styret gaver for NOK 104.787.000 i 2018. Det ble søkt om

Stiftelsens eiendeler består i all hovedsak av egenkapitalbevis i Spare-

NOK 226.119.417 til gaver fordelt på 737 søknader. 366 gavesøkere fikk

Bank 1 Østlandet, markedsbaserte investeringer og likvider. Eierstrategien

innvilget gave. Gavetildelingene fordelte seg på følgende måte mellom

beskriver retningslinjene for hvordan eierskapet skal utøves.

de ulike kategoriene:
Ved utgangen av 2018 eide Stiftelsen 52,38 prosent av SpareBank 1
Østlandets egenkapitalbevis, til sammen 60.404.892 bevis. Samlet bokført
Samlet gavetildeling

104 787 000 NOK

Idrett og friluftsliv

18 090 000 NOK

Kultur og samfunn
Kunnskap
Humanitært
Næringsutvikling og entreprenørskap

Styrets beretning

verdi av egenkapitalbevisene var NOK 3.083.244.564. Bokført verdi per
egenkapitalbevis var NOK 50. Børskurs 31.12.18 var NOK 83. Basert på
børskurs 31.12.18 var markedsverdien av egenkapitalbevisene

9 906 000 NOK

NOK 5.013.606.036.

21 580 000 NOK
2 341 000 NOK

Samlet bokført verdi av Stiftelsen eiendeler var NOK 4.809.544.833.

52 870 000 NOK
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Finansiell risiko
Finansforvaltning
Samlet verdi av Stiftelsens markedsbaserte investeringer og likvider var

Stiftelsens viktigste risiko er knyttet til eierskapet i SpareBank 1 Østlandet.

ved utgangen av året NOK 1.726.103.169. Dette bestod av NOK 411.662.552

Markedsverdien på investeringen i banken beløper seg til NOK 5.013.606.036.

i bankinnskudd og NOK 1.313.312.580 i rentebærende papirer. Invester-

Eierskapet er en viktig del av Stiftelsens formål, og det er vedtektsfestet

ingene er balanseført til markedsverdi.

at man skal eie minimum 50 % av egenkapitalbevisene i banken. Investeringen
utgjør omkring 75 % av Stiftelsens eiendeler og medfører at konsentrasjons-

Stiftelsens forvaltning av markedsinvesteringer utføres av ekstern

risikoen er høy.

forvalter etter et definert mandat. Administrasjonen og uavhengig tredjepart utarbeider månedlig rapporter som viser transaksjoner og avkast-

For å forvalte eierskapet på en hensiktsmessig måte arbeider styret etter en

ning og styret behandler rapportene løpende gjennom året.

årsplan for eierstyring. Stiftelsen er representert i bankens styre og har 10
av 40 representanter i bankens representantskap.

Videreutvikling av rammeverk, retningslinjer og rutiner

Stiftelsens øvrige midler består av renteinstrumenter og bankinnskudd. I henhold

Styret reviderer årlig alle styringsdokumenter. Strategi og retnings-

til vedtektene skal midlene plasseres konservativt i rentepapirer og bank med

linjer for internkontroll gir rammene for Stiftelsens risikostrategi og

lav risiko. Minimum 75 % av verdipapirbeholdningen skal bestå av Nivå 1 eller

hvordan risikoer Stiftelsen er eksponert for skal styres og kontrolleres.

Nivå 2A verdipapirer i samsvar med Finanstilsynets forskrift «Forskrift om

I henhold til rutinen skal daglig leder regelmessig gjennomføre risiko-

beregning av likvide eiendeler, utbetalinger og innbetalinger i likviditets-

analyse, risikovurdering, kontrollkartlegginger og iverksette eventuelle

reserven (LCR) av 22.desember 2015». Av den øvrige porteføljen kan ingen mot-

tiltak. Status rapporteres regelmessig til styret. Stiftelsen har engasjert

part ha en kredittkvalitet lavere enn A3 i henhold til Moody’s rating.

EY som rådgiver på internkontroll og som avleverer sin rapport til styret.
Stiftelsen har ikke rammer for å investere i aksjer og kan ikke ta posisjoner
Gaveportalen er videreutviklet for å sikre at det er enkelt å være søker,

i derivater eller utsette seg for valutaeksponering.

at søknadene har god kvalitet og tilstrekkelig informasjon og for å
understøtte de administrative rutinene i forbindelse med søknadsbehandling

Styret skal påse at Stiftelsens midler forvaltes i tråd med Stiftelsens formål

og rapportering.

og vedtekter. Styret behandler årlig finansforvaltningsstrategien samt rutine
for finansforvaltningen og strategi og retningslinjer for internkontroll.
Finansforvaltningsstrategien er Stiftelsens overordnede retningslinjer for
forvaltningen av Stiftelsens midler ut over egenkapitalbevisene i SpareBank1
Østlandet. Rammeverket omfatter strategiske mål, avkastningsmål og risiko,
strukturering av forvaltningen, organisering, aktivafordeling, og plasseringsrammer samt rapportering og oppfølging.

Styrende organer
Generalforsamlingen er Stiftelsens øverste organ og har 14 medlemmer. Generalforsamlingen består av 7 menn og 7 kvinner. Leder av generalforsamlingen er
Olav Vold. Medlemmene blir valgt av SpareBank 1 Østlandets innskuddskunder i
Hedmark og velges for 4 år.
Styret i Stiftelsen består av 5 personer, 2 kvinner og 3 menn. Styrets leder er
Nils Arne Nordheim. Styremedlemmer er Guro Nina Vestvik, Hanne Sverdrup Dahl,
Arne Jarne Grunt og Trond Hagerud. Styret har i 2018 avholdt 12 styremøter.

Kapitteltittel
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Administrasjon, HMS og likestilling

Fremtidsutsikter

Sparebankstiftelsen Hedmark har kontor i Hamar. Administrasjonen består av direk-

Stiftelsen baserer i liten grad sin aktivitet på overordnede makroøkonomiske

tør Tore-Anstein Dobloug, leder for samfunn og gaver Kristin Vitsø Bjørnstad og

forventninger. Virksomheten er først og fremst knyttet til utbytte fra eierskapet

prosjektleder Michael Oreld.

i Sparebank 1 Østlandet, samt avkastning på de finansielle investeringene. Bankens
signaler om fremtidig utbytte innebærer at Stiftelsen kan videreføre ordinær

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt og har ikke iverksatt spesielle

aktivitet innenfor sine formål.

arbeidsmiljøtiltak. Det er med to menn og en kvinne god kjønnsbalanse i administrasjonen og det har ikke vært behov for særskilte tiltak på dette området.

Styret kjenner ikke til noen forhold av betydning for Stiftelsen som ikke fremgår

Det er ikke registrert skader eller ulykker som følge av virksomheten.

av balanse, resultatregnskap og styrets beretning. Det fremlagte regnskapet gir
et rettvist bilde av Stiftelsens økonomiske virksomhet.
Styret og daglig leder legger forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til
grunn for avleggelsen av årsregnskapet.

Påvirkning av det ytre miljø
Etter styrets vurdering er Stiftelsens virksomhet av en slik karakter at den i
liten grad forurenser det ytre miljøet. Stiftelsens indirekte utslipp er knyttet
til drift av kontoret, transport ved reiser og kjøp av varer og tjenester. Det
er kildesortering i Stiftelsens lokaler. Stiftelsen har gitt gaver til en rekke
miljøprosjekter i 2018.

Hamar, 13.03.2019

Resultat og disponering av overskudd
Sparebankstiftelsen Hedmark har for 2018 et resultat på MNOK 137.628.991.

Nils Arne Nordheim

Guro Nina Vestvik

Hanne Sverdrup Dahl

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

Arne Jarne Grunt

Trond Hagerud

Tore-Anstein Dobloug

Styremedlem

Styremedlem

Daglig leder

Stiftelsens inntekter bestod av realiserte gevinster på verdipapirer, utbytte
og renteinntekter.
Stiftelsen mottok utbytte fra SpareBank 1 Østlandet på NOK 232.277.052.
Samlede renteinntekter på bankinnskudd og rentepapirer beløp seg til NOK
25.328.191.
Realiserte og urealiserte kurstap på rentepapirer var for 2018 NOK 5.238.843.
Ordinære driftskostnader var NOK 9.949.016. I tillegg til kostnader knyttet til
den daglige driften påløp kostnader i forbindelse med emisjonen og etableringen
av såkornfondet First Seed.
Overskuddet for 2018 foreslås disponert slik:
Overføringer annen egenkapital: NOK 137.628.991.
Balansen viser en egenkapital på NOK 4.748.533.797.
Styret mener det framlagte årsregnskapet viser en rettvisende oversikt over
virksomhetens utvikling, resultat og stilling.
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sparebankstiftelsen hedmark

overskudd til å dele

Styrets beretning

46

45

Årsregnskap 2018
Resultatregnskap
Note

2018

2017

0

0

5 695 121

4 545 473

Driftsinntekter og driftskostnader
DRIFTSINNTEKTER
Sum driftsinntekster
DRIFTSKOSTNADER
Lønnskostnad

1

Avskrivning på varige driftsmidler

2

Gaver

50 000

37 226

104 787 000

47 881 000

Annen driftskostnad

4 203 895

3 907 827

Sum driftskostnader

114 736 017

56 371 526

(114 736 017)

(56 371 526)

DRIFTSRESULTAT

Finansinntekter og finanskostnader
FINANSINNTEKTER
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m

0

251 644

25 328 191

8 430 487

Annen finansinntekt

232 277 052

673 262 745

Sum finansinntekter

257 605 243

681 944 876

1 393

27 737

Annen renteinntekt

FINANSKOSTNADER
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad

5 238 843

4 604

Sum finanskostnader

5 240 236

32 341

NETTO FINANSPOSTER

252 365 007

681 912 535

137 628 991

625 541 009

0

0

Ordinært resultat

137 628 991

625 541 009

Årsresultat

137 628 991

625 541 009

623 145 001

Ordinært res. før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat

Overf. og disponeringer
Overføringer annen egenkapital

3

137 628 991

Fremføring av udekket tap

3

0

2 396 009

137 628 991

625 541 009

SUM OVERF. OG DISP.
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Balanse pr. 31.12.2018

Balanse pr. 31.12.2018
Note

31.12.2018

31.12.2017

Eiendeler

Egenkapital og gjeld

ANLEGGSMIDLER

EGENKAPITAL

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Note

31.12.2018

31.12.2017

Innskutt egenkapital
2

Sum varige driftsmidler

197 100

247 100

Selskapskapital

3

1 400 000 000

1 400 000 000

197 100

247 100

Annen innskutt egenkapital

3

2 587 900 000

2 587 900 000

3 987 900 000

3 987 900 000

760 633 797

623 145 001

760 633 797

623 145 001

4 748 533 797

4 611 045 001

396 987

749 853

Sum innskutt egenkapital
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i tilknyttet selskap

4

Sum finansielle anleggsmidler

3 083 244 564

2 932 744 650

Opptjent egenkapital

3 083 244 564

2 932 744 650

Annen egenkapital

3

Sum opptjent egenkapital
SUM ANLEGGSMIDLER

3 083 441 664

2 932 991 750
SUM EGENKAPITAL

ØMLØPSMIDLER
Fordringer

GJELD

Andre kortsiktige fordringer

107 879

1 672

Kortsiktig gjeld

Sum fordringer

107 879

1 672

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter

Investeringer
Markedsbaserte verdipapirer

5

1 313 312 580

1 302 277 006

1 313 312 580

1 302 277 006

412 682 710

411 662 553

SUM OMLØPSMIDLER

1 726 103 169

1 713 941 231

SUM EIENDELER

4 809 544 833

4 646 932 981

Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

6

599 662

506 399

Annen kortsiktig gjeld

60 014 387

34 631 728

Sum kortsiktig gjeld

61 011 036

35 887 980

SUM GJELD

61 011 036

35 887 980

4 809 544 833

4 646 932 981

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Hamar, 12.03.2018
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Kontantstrømoppstilling

Noter 2018
31.12.2018

31.12.2017

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
- Periodens betalte skatt
+ Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler
+ Ordinære avskrivninger
+/- Endring i leverandørgjeld
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk,

137 628 991

625 541 009

herunder norske regnskapsstandarder.

0

0

5 235 167

(562 419 541)

50 000

37 226

(352 866)

274 647

25 369 715

34 672 944

Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler.

167 931 006

98 106 286

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i

Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler.

løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille
mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig
gjeld eller omløpsmiddel.

- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
- Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

0

284 326

166 770 655

(314 397 885)

(166 770 655)

314 113 559

Anskaffelseskost
Anskaffelseskost for eiendelen omfatter kjøpesummen for eiendelen med
fradrag for rabatter o.l. og med tillegg for direkte kjøpsutgifter som
frakt, toll, ikke refunderbare offentlige avgifter og andre direkte ut-

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

gifter til anskaffelsen.

+/- Netto endring i kassekreditt

0

(682 892)

= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0

(682 892)

1 160 351

411 536 953

= Netto endring i kontanter mv
+ Beholdning av kontanter 01.01.

411 662 553

125 600

= Kontantbeholdning 31.12.

412 822 904

411 662 553

Inntektsføring
Stiftelsens inntekter er renteinntekter, utbytte og andre finansinntekter.
Dette inntektsføres når de påløper.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes
forventede utnyttbare levetid. Når det senere er en indikasjon på at levetiden til et driftsmiddel avviker fra det som er lagt til grunn ved an-

Kontantbeholdning mv framkommer slik:

skaffelsen, og avviket er betydelig, endres avskrivningsplanen, og gjenværende balanseført verdi fordeles over det nye estimatet på levetid. Ved-

Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.
+ Skattetrekkinnskudd o.l. pr 31.12.
= Beholdning av kontanter mv 31.12.

412 277 757

411 314 416

404 953

348 137

412 682 710

411 662 553

likehold av driftsmidlene kostnadsføres, mens påkostninger og forbedringer
tillegges kostpris på driftsmiddelet og avskrives i takt med driftsmiddelet.
Det betyr blant annet at ved kjøp av brukt driftsmiddel trekkes skillet
mellom vedlikehold og påkostning/forbedring i forhold til driftsmiddelets
stand på anskaffelsestidspunktet.
Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn
virkelig verdi, foretas det test av verdifall. Testen foretas for det
laveste nivå av anleggsmiddel som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis
balanseført verdi er høyere enn båe salgsverdi og bruksverdi, foretas et
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nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp.
Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er tilstede, med unntak for tidligere nedskrivning av
goodwill.
Investeringer i tilknyttede selskap
Investeringer der stiftelsen har betydelig eierandel defineres som
tilknyttede selskap.
Oversikt over selskap som er tilknyttede selskap er angitt i nummerert

Note 1 - Lønnskostnad
Spesifikasjon av lønnskostnader
Lønn og honorarer

i år

i fjor

4 549 690

3 187 824

Arbeidsgiveravgift

659 346

464 091

Pensjonskostnader

378 640

190 765

Andre lønnsrelaterte ytelser

107 446

702 793

5 695 121

4 545 473

TOTALT

Antall årsverk: 3

note til regnskapet.
Ytelser til ledende personer og revisor

i år

i fjor

1 684 194

1 525 067

Styremedlemmer

584 850

620 000

Generalforsamling

256 725

146 500

59 356

31 250

0

6 250

59 356

6 250

Daglig leder

Fordringer
Stiftelsen har ingen kundefordringer og følgelig heller ingen risiko
for tap.
Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres
opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er
nåverdien av fremtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke ned-

Revisjonshonorar, som består av:
Lovpålagt revisjon (inkl MVA)
Andre attestasjonstjenester
Samlet honorar til revisor

diskonteringer når effekten av neddiskonteringen er uvesentlig for
regnskapet.

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og
styremedlemmer.

Gjeld
Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Note 2 - Avskriving på varige driftsmidler

Skatter
Stiftelsen er ikke skattepliktig

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Pensjonsforpliktelser

Anskaffelseskost pr. 1/1

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale, og avtalen

+ Tilgang

0

er en innskuddsplan som ikke medfører andre forpliktelser ut over

- Avgang

0

284 326

innbetaling av årets premie. Årets premie beregnes på basis av lønn i
samme periode. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført

Anskaffelseskost pr. 31/12

284 326

i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.
Akk. av/nedskr. pr 1/1

37 226

Utenlandsk valuta

+ Ordinære avskrivninger

50 000

Stiftelsens virksomhet foregår kun i norske kroner. Det er ingen poster

+ Avskr. på oppskrivning

0

- Tilbakeført avskrivning

0

+ Ekstraord nedskrivninger

0

i utenlandsk valuta.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden.
Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.

Akk. av/nedskr. pr. 31/12
Balanseført verdi pr 31/12
Prosentsats for ord.avskr

Årsregnskap
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Note 3 - Selskapskapital

Note 5 – Markedsbaserte verdipapirer
Markedsbaserte verdipapirer består av en portefølje i

Selskapskaptial

Annen innskutt
egenkapital

Annen egenkapital

Sum egenkapital

1 400 000 000

0

3 211 045 001

4 611 045 001

+Fra årets
resultat

0

0

137 628 991

137 628 991

+/-Andre
transaksjoner

0

0

-140 194

-140 194

1 400 000 000

0

3 348 533 797

4 748 533 797

Pr 1.1.

Pr 31.12.

Odin Forvaltning med følgende verdier:
Kostpris

Påløpte renter

Urealisert verdiendring

Virkelig verdi/bokført verdi

1 312 979 582

5 537 727

-5 204 729

1 313 312 580

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 404 953 og utgjorde pr 31.12.
i fjor kr 348 137.

Note 4 - Investeringer i tilknyttet selskap
Egenkapitalbevis er vurdert til samme verdi som fastsatt i åpningsbalansen.
Stiftelsen har følgende eierandel i Sparebank 1 Østlandet:
Antall egenkapitalbevis
60 404 892

Eierandel

Pålydende

Kostpris

52,38%

50

3.083.244.564

Det er i 2018 kjøpt 1 749 999 egenkapitalbevis til kostpris 150 499 914 i
forbindelse med emisjon i Sparebank 1 Østlandet.
I henhold til finansforetakloven og Sparebank 1 Østlandets vedtekter har ikke
stiftelsen bestemmende innflytelse i Sparebank 1 Østlandet.
Nøkkeltall fra Sparebank 1 Østlandet konsern kvartalsrapport 4. kvartal 2018:
Tall i millioner kroner
Resultat etter skatt
Netto ansvarlig kapital
Egenkapitalprosent

Årsregnskap

2017

2018

1.263

1.414

14.138

14.672

12,3%

12,0%
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Sparebankstiftelsen Hedmarks årsregnskap som viser et overskudd på kr 137 628 991.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter
i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi
er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig
feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon
er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede
feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og opplyse
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av stiftelsens organisasjonens interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om stiftelsens
organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige,
at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold
kan imidlertid medføre at stiftelsen organisasjonen ikke fortsetter driften.

•

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen
om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering er konsistente med
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som
ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
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Revisors beretning - 2018
Sparebankstiftelsen Hedmark

Konklusjon om utdeling og forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi stiftelsen er
forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Oslo, 14. mars 2019
KPMG AS

Svein Arthur Lyngroth
Statsautorisert revisor
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Gavetildelinger, første halvår 2018

Mottaker

Kategori

Beløp

Region

Mottaker

Kategori

Beløp

Region

First Seed

Næringsutvikling

50.000.000

Hedmarken

Hamar kommune Naturskolen

Kunnskap

100.000

Hedmarken

Hamar-region Utvikling

Næringsutvikling

2.500.000

Hedmarken

Ådalsbruk Velforening

Idrett

100.000

Hedmarken

Sparebanken Hedmarks Kunstfond

Kultur

2.000.000

Hedmarken

Brøttum Brass

Kultur

100.000

Hedmarken

Granulataksjonen

Kultur

1.500.000

Hedmarken

Kongsvinger Il Ishockey

Idrett

100.000

Glåmdalen

Anno Museum

Kultur

1.500.000

Hedmarken

Ajer Velforening

Idrett

100.000

Hedmarken

Plastdugnaden

Kultur

1.000.000

Hedmarken

Trysil Røde Kors

Humanitært

100.000

Østerdalen

Hamar Idrettslag, Hovedlaget

Idrett

1.000.000

Hedmarken

Stiftelsen Crux

Humanitært

100.000

Hedmarken

Nes Sportsklubb

Idrett

750.000

Hedmarken

Tylldal Il Hovedlaget

Idrett

88.000

Østerdalen

Rena Idrettslag

idrett

750.000

Østerdalen

Stange Sportsklubb

Idrett

85.000

Hedmarken

Kunnskap

700.000

Hedmarken

Eidskog Røde Kors

Humanitært

75.000

Glåmdalen

Tronfjell Opplevelser

Idrett

500.000

Østerdalen

Redningsselskapet

Humanitært

75.000

Hedmarken

Teater Innlandet

Kultur

500.000

Hedmarken

Elverum Røde Kors

Humanitært

75.000

Østerdalen

Foreningen Nebybruas Venner

Idrett

500.000

Østerdalen

Tynset Røde Kors

Humanitært

75.000

Østerdalen

Hamar og Hedmarken Turistforening

Idrett

500.000

Hedmarken

Eidskog kommune

Kultur

75.000

Glåmdalen

Vaaler Idrettsforening

Idrett

400.000

Glåmdalen

Slåstad Idrettslag

Idrett

75.000

Glåmdalen

Ringsaker Skateklubb

Idrett

400.000

Hedmarken

Kreftforeningen

Humanitært

75.000

Hedmarken

Moelven Idrettslag

Idrett

350.000

Hedmarken

Kongsvinger Danseklubb

Idrett

75.000

Glåmdalen

Elverum Turforening

Idrett

350.000

Østerdalen

Humanitært

75.000

Østerdalen

Brumunddal Alpin

Idrett

350.000

Hedmarken

Idrett

75.000

Østerdalen

Rendalen Løypelag

Idrett

350.000

Østerdalen

Humanitært

75.000

Østerdalen

Kongsvinger Idrettslag

Idrett

350.000

Glåmdalen

NMK Hamar, Vendkvern Motorbane

Idrett

75.000

Hedmarken

Vang Skiløperforening

Idrett

350.000

Hedmarken

Brumunddal Røde Kors

Humanitært

75.000

Hedmarken

Foreningen Festningspillet

Kultur

300.000

Glåmdalen

Forsamlingslokalet Skogheim

Kultur

70.000

Østerdalen
Østerdalen

IKT Norge

Byen vår Kongsvinger
Markerspace I Brumunddal
Ottestad Idrettslag
Stiftelsen Overskuddsfabrikken

Søre Osen Grendeutvalg
Rendalen Røde Kors

Idrett

250.000

Glåmdalen

Elverum Skytterlag

Idrett

70.000

Næringsutvikling

250.000

Hedmarken

Kongsvinger og Omegn Skytterlag

Idrett

70.000

Glåmdalen

Idrett

200.000

Hedmarken

Volumfestivalen

Kultur

70.000

Østerdalen

Brumunddal Sykleklubb

Idrett

60.000

Hedmarken

Løten Ungdomsteater

Kultur

50.000

Hedmarken
Glåmdalen

Humanitært

200.000

Glåmdalen

Tynset Idrettsforening

Kultur

200.000

Østerdalen

Kongsvinger Skøyteklubb

Idrett

200.000

Glåmdalen

Finsrud Idrettslag

Idrett

50.000

Brumunddal Allianseidrettslag

Idrett

200.000

Hedmarken

Løten Forballklubb

Idrett

50.000

Hedmarken

Humanitært

200.000

Glåmdalen

Alvdal Idrettslag

Idrett

50.000

Østerdalen

Foreningen Ung Klang

Kultur

200.000

Hedmarken

Magnor Ungdomslag

Idrett

50.000

Glåmdalen

Nybygda Idrettslag

Idrett

200.000

Hedmarken

Hamar Frivilligsentral

Kultur

50.000

Hedmarken

Livestock Event

Kultur

150.000

Østerdalen

Austmarka Utvikling

Kultur

50.000

Glåmdalen

Brandval og Kongsvinger Travlag

Idrett

150.000

Glåmdalen

Skogbygdascooteren

Idrett

50.000

Hedmarken

Humanitært

150.000

Hedmarken

Åsnes kommune

Kultur

50.000

Glåmdalen

Idrett

150.000

Hedmarken

Brydalen Ungdomslag

Kultur

50.000

Østerdalen

Næringsutvikling

120.000

Glåmdalen

Storhamar Il Ishockey

Kultur

50.000

Hedmarken

Gatefotball Frelsesarmeen

Hedmark Røde Kors
Stange Skateboardklubb
Kongsvinger kommune
Nordisk Poesifestival

Kultur

100.000

Hedmarken

Vestmarka Grendelag

Humanitært

100.000

Hedmarken

Funkis Il Hedmark

Sør-Odal kommune

Idrett

100.000

Glåmdalen

Morodalfestivalen

Kultur

100.000

Kulturkollektivet

Kultur

Vang Jakt- og fiskeforening
Åsnes kommune

Norsk Folkehjelp Moelv og omegn

Årsregnskap

Norsk Folkehjelp Rena

Kultur

50.000

Glåmdalen

Humanitært

50.000

Hedmarken

Vinger Mekk & Moro

Idrett

50.000

Glåmdalen

Glåmdalen

Hamar Musikkråd

Kultur

50.000

Hedmarken

100.000

Glåmdalen

Elverum Rifleklubb

Idrett

50.000

Østerdalen

Idrett

100.000

Hedmarken

Nord-Østerdal Hestesportsklubb

Idrett

50.000

Østerdalen

Idrett

100.000

Glåmdalen

Ringsaker Teater

Kultur

50.000

Hedmarken

sparebankstiftelsen hedmark
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Mottaker

Kategori

Beløp

Region

Kategori

Beløp

Region

Anno Museum

Kultur

50.000

Hedmarken

Hamar Amatørteater

Kultur

20.000

Hedmarken

Stange Sportsklubb

Idrett

50.000

Hedmarken

Tangen Samfunnshus V/Christiansen Bjarne

Kultur

20.000

Hedmarken

Slåstad Vannskiklubb

Idrett

50.000

Glåmdalen

Galterud Idrettsforening

Idrett

20.000

Glåmdalen

Lierberget Hoppsenter

Idrett

50.000

Hedmarken

Klevfos Venner

Kultur

20.000

Hedmarken

Lutefiskrevyen

Kultur

50.000

Hedmarken

Skøyerstaten Teater

Kultur

20.000

Hedmarken

Eidskog Fotball

Idrett

50.000

Glåmdalen

Nord-Odal Idrettslag

Idrett

20.000

Glåmdalen

Kvennstuguteatret

Kultur

50.000

Hedmarken

Romedal Vel

Kultur

20.000

Hedmarken

Idrettslaget Trysilgutten

Idrett

50.000

Østerdalen

Jømna-Heradsbygd Skytterlag

Østerdalen

Folldal Idrettsforening

Idrett

45.000

Østerdalen

Sør-Odal Sanitetsforening

Åsheim Skytterlag

Idrett

40.000

Hedmarken

Kvikne Løypelag

Idrett

40.000

Østerdalen

Eidskog Rockeklubb

Kultur

40.000

Glåmdalen

Sørskogbygda Skytterlag

Idrett

40.000

Østerdalen

Scenekollektivet Kongsvinger

Kultur

40.000

Glåmdalen

Hamar Idrettslag Svømming

Idrett

40.000

Rapp 4H

Kultur

Brandval Skolemusikk

Kultur

Hamar Musikkforum

Kultur

Tolga Idrettslag

Idrett

Romedal og Vallset jente og guttekorps

Idrett

20.000

Humanitært

20.000

Glåmdalen

Folkets Hus Jømnvang

Kultur

20.000

Østerdalen

Romedal og Vallset Jeger- og fiskerforening

Idrett

20.000

Hedmarken

Tylldalspelet

Kultur

20.000

Østerdalen

Tørberget Historielag

Idrett

20.000

Østerdalen

Kongsvinger Taekwon-do Klubb

Idrett

20.000

Glåmdalen

Hedmarken

Tynset Jazzklubb

Kultur

20.000

Østerdalen

30.000

Hedmarken

Løten Turn

Idrett

20.000

Hedmarken

30.000

Glåmdalen

Holt Kulturforum

Kultur

20.000

Glåmdalen

30.000

Hedmarken

Ringsaker Røde Kors

Kultur

15.000

Hedmarken

30.000

Østerdalen

Åstdalen Turløyper

Idrett

15.000

Hedmarken

Kultur

30.000

Hedmarken

Øvre Rendal Skytterlag

Idrett

15.000

Østerdalen

Alvdal-Tynset Janitsjarkorps

Kultur

30.000

Østerdalen

Tangen Skolekorps

Kultur

15.000

Hedmarken

Gravberget Jaktskytterklubb

Idrett

30.000

Glåmdalen

Atlungstad Golfklubb

Idrett

15.000

Hedmarken

Åsnes Barne- og ungdomskorps

Kultur

30.000

Glåmdalen

Brumunddal Pistolklubb

Idrett

15.000

Hedmarken

Hamar Idrettslag Hovedlaget

Idrett

30.000

Hedmarken

Espa Musikkorps

Kultur

15.000

Hedmarken

Kvikne Skolemusikk

Kultur

30.000

Østerdalen

Kongsvinger Fortress Amerikanske Fotball Klubb

Idrett

15.000

Glåmdalen

Hamar og Hedemarken Turistforening

Idrett

30.000

Hedmarken

Innlandet Bandyregion

Kultur

15.000

Hedmarken

Mjøsa Speedwayklubb

Idrett

30.000

Hedmarken

Hamar Idrettslag Bandygruppen

Idrett

15.000

Hedmarken

Sagatun Brukerstyrt Senter

Kultur

30.000

Hedmarken

Lørdalen Sportsklubb

Idrett

10.000

Østerdalen

Stiftelsen Blaarud

Kultur

25.000

Hedmarken

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hedmark

Humanitært

10.000

Hedmarken

Stor-Elvdal Skiklubb

Idrett

25.000

Østerdalen

Oppstad Samfunnshus

Kultur

10.000

Glåmdalen

Løra Skytterlag

Idrett

25.000

Østerdalen

Næroset Idrettslag

Idrett

10.000

Hedmarken

Transøsterdalen

Idrett

25.000

Østerdalen

Norsk Revmatikerforbund Hedmark Fylkeslag

Humanitært

10.000

Hedmarken

Alvdal Turforening

Idrett

25.000

Østerdalen

Drum Ladies

Kultur

10.000

Hedmarken
Hedmarken

Norsk Folkehjelp Kongsvinger

Årsregnskap

Mottaker

Humanitært

25.000

Glåmdalen

Mjøsa Innebandyklubb

Idrett

10.000

Defrost Youth Choir

Kultur

25.000

Hedmarken

Solør Helsesportlag

Humanitært

10.000

Glåmdalen

Opera di Setra

Kultur

25.000

Østerdalen

Tynset Revmatikerforening

Humanitært

10.000

Østerdalen

Heme Dine

Kultur

25.000

Østerdalen

Gartnerløkka Vel

Idrett

10.000

Hedmarken

Hamar Teater Ung

Kultur

25.000

Hedmarken

Vangsåsen Vel

Idrett

10.000

Hedmarken

Furnes Jakt Og Fiskeforening

Idrett

25.000

Hedmarken

Samfunnshuset Langenga

Idrett

10.000

Østerdalen

Nes Musikkforening

Kultur

25.000

Hedmarken

Norges Astma- og allergiforbund Region Hedmark

Humanitært

10.000

Hedmarken

Alvdal Mandelpotetdyrkarlag

Kultur

25.000

Østerdalen

Norges Astma- og alergiforbund Glåmdal lokallag

Humanitært

10.000

Glåmdalen

Hamar Volleyballklubb

Idrett

25.000

Hedmarken

NAAF Ringsaker Storlag

Humanitært

10.000

Hedmarken

Lismarka/Mesnali Brass

Kultur

20.000

Hedmarken

Grue Finnskog Sangkor

Kultur

10.000

Glåmdalen

Kolomoen Grendelag

Kultur

20.000

Hedmarken

Atna Utvikling

Kultur

10.000

Østerdalen

Solbakken Vel

Kultur

20.000

Hedmarken

Bocciaklubben Elverum

Idrett

10.000

Østerdalen

sparebankstiftelsen hedmark
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Mottaker
Vang Orienteringslag
Hamar og omegn Revmatikerforening
Engerdal Sportsklubb

Kategori

Beløp

Region

Idrett

10.000

Hedmarken

Humanitært

10.000

Hedmarken

Idrett

10.000

Østerdalen

Humanitært

10.000

Hedmarken

Hamar Shotokan Karateklubb

Idrett

10.000

Hedmarken

Væstsia Vel

Kultur

10.000

Glåmdalen

Humanitært

10.000

Hedmarken

Foreningen Kjæreng Grendehus

Kultur

10.000

Østerdalen

A Capriccio

Kultur

10.000

Hedmarken

Klokkeklovnene

Kultur

10.000

Hedmarken

Rusken 4H

Kultur

10.000

Glåmdalen

Furnes Håndball

Idrett

10.000

Hedmarken

Sporty 4H

Idrett

10.000

Glåmdalen

Nes Friteater

Kultur

10.000

Hedmarken

Ringsaker Orienteringsklubb

Idrett

10.000

Hedmarken

Dysleksi Hedmark Og Oppland

Humanitært

10.000

Hedmarken

Vestmarka Idrettslag

Idrett

10.000

Glåmdalen

Hamar Bluesklubb

Kultur

10.000

Hedmarken

5. Hamar KFUK-KFUM-Speidere

Idrett

10.000

Hedmarken

Flisa Terrasse Velforening

Idrett

10.000

Glåmdalen

1. Grue Speidergruppes Foreldreråd

Idrett

10.000

Glåmdalen

Furneskoret

Kultur

5.000

Hedmarken

Hamar Husflidslag

Kultur

5.000

Hedmarken

Hedmark Parkinsonforening

Autismeforeningen, Hedmark Fylkeslag

Brøttum Bygdeungdomslag

Kultur

5.000

Hedmarken

Humanitært

5.000

Østerdalen

Midtskogen Vel

Idrett

5.000

Østerdalen

Sanglaget

Kultur

5.000

Hedmarken

NMK Stor-Elvdal

Idrett

5.000

Østerdalen

Risberget Idrettslag

Idrett

5.000

Østerdalen

Elverum Pensjonistforening

Kultur

5.000

Østerdalen

Hamar Damekorps

Kultur

5.000

Hedmarken

Eidskog MX

Idrett

5.000

Glåmdalen

Hamar og omland Parkinsonforening

Humanitært

5.000

Hedmarken

Norilco Hedmark

Humanitært

5.000

Hedmarken

Lismarka og Mesnali Røde Kors

Humanitært

5.000

Hedmarken

Kultur

5.000

Hedmarken

Humanitært

5.000

Hedmarken

Brumunddal Atletklubb

Idrett

5.000

Hedmarken

Øvre Rendal Velforening

Kultur

5.000

Østerdalen

Norges Astma-

og allergif. Elverum og omegn

FFM Hedmark Og Oppland
LFS Hedmark

Personskadeforbundet, Midt- og Nord-Hedmark
Lokallag

Humanitært

5.000

Hedmarken

Hof Husflidlag

Kultur

4.000

Glåmdalen

Ringsaker Speidergruppe

Kultur

3.000

Hedmarken

Noen av gavene er gitt under forutsetning om fullfinansiering, ferdigstillelse mm. og /eller
de er fordelt over flere år.
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Gavetildelinger, andre halvår 2018

Mottaker

Kategori

Beløp

Region

Kategori

Beløp

Region

Høgskolen i Innlandet

Kunnskap

13.100.000

Hedmarken

Hof Samfunnshus Sa

Kultur

50.000

Glåmdalen

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger

Kunnskap

4.000.000

Hedmarken

HamKam Fotball

Idrett

50.000

Hedmarken

NFF Indre Østland

Idrett

2.000.000

Hedmarken

Hamar Frivilligsentral

Humanitært

50.000

Hedmarken

Ringsaker kommune – Newtonrommet

Kultur

1.500.000

Hedmarken

Fåset Idrettslag

Idrett

50.000

Østerdalen

Grue Idrettslag
Ringsaker Historielag
Stiftelsen Hedmarken Symfoniorkester
Alvdal Idrettslag

Idrett

1.000.000

Glåmdalen

Fregn Skytterlag

Idrett

50.000

Østerdalen

Kunnskap

600.000

Hedmarken

Anno Museum As

Kultur

50.000

Østerdalen

Kultur

500.000

Hedmarken

Hamar Janitsjarskole

Kultur

45.000

Hedmarken

Stiftelsen Folldal Gruver

Kultur

40.000

Østerdalen

Hernes Idrettslag

Idrett

40.000

Østerdalen

Hedmark Skikrets

Idrett

40.000

Hedmarken

Idrett

420.000

Østerdalen

Humanitært

350.000

Hedmarken

Nybergsund Idrettslag – Trysil

Idrett

350.000

Østerdalen

Åsmarka Idrettslag

Idrett

250.000

Hedmarken

Elverum Fotball

Idrett

35.000

Østerdalen

Skarnes Il

Idrett

250.000

Glåmdalen

Tynset Idrettsforening

Idrett

30.000

Østerdalen

Ringsaker Kommune

Idrett

200.000

Hedmarken

Tobøl Vel

Idrett

30.000

Glåmdalen

Finnskogen Natur & Kulturpark

Idrett

200.000

Glåmdalen

Skogvangs Venner

Idrett

30.000

Glåmdalen

Humanitært

150.000

Hedmarken

Republikken Finnskogen

Kultur

30.000

Glåmdalen

Hamar Skiklubb

Idrett

150.000

Hedmarken

Puttaras Venner

Idrett

30.000

Glåmdalen

Flisa Allianseidrettslag

Idrett

150.000

Glåmdalen

Hedmarken Curlingklubb

Idrett

30.000

Hedmarken

Floberg Vel

Idrett

30.000

Glåmdalen

Stiftelsen Utafor Innafor

Storhamar Håndball

Elverum Turn

Idrett

150.000

Østerdalen

Kongsvingers Golfklubb

Idrett

120.000

Glåmdalen

DNT Finnskogen og Omegn

Idrett

30.000

Glåmdalen

Åsnes Skytterlag

Idrett

100.000

Glåmdalen

Ringsaker Bygdekvinnelag

Kultur

25.000

Hedmarken

Movies On War As

Kultur

100.000

Østerdalen

Kulturkoblingen

Kultur

25.000

Hedmarken

Livestock Event

Kultur

100.000

Østerdalen

Kartonglan

Kultur

25.000

Østerdalen

Eidskog kommune

Idrett

100.000

Glåmdalen

Hamar Sanitetsforening

Kultur

25.000

Hedmarken

Fotballaget Fart

Idrett

90.000

Hedmarken

Hamar Frisbeeklubb

Idrett

25.000

Hedmarken

Vestad Lysløyper

Idrett

80,000

Østerdalen

Hamar Bryggeris Venner

Kultur

25.000

Hedmarken

Tørmoen Skytterlag

Idrett

80.000

Glåmdalen

Elverum Frisbee Klubb

Idrett

25.000

Østerdalen

Idrett

80.000

Glåmdalen

Atna grendehus Ba

Kultur

25.000

Østerdalen

Kunnskap

80.000

Hedmarken

Alvdal Friskliv

Idrett

25.000

Østerdalen

Hamar Trekkhundklubb

Idrett

75.000

Hedmarken

Åmot og Omegn Forsvarsforening

Kultur

20.000

Østerdalen

Braskereidfoss Idrettslag

Idrett

75.000

Glåmdalen

Vestre Skogbygd Vel

Kultur

20.000

Hedmarken

Åslia Skytterlag

Idrett

50.000

Glåmdalen

Vaalerrevyen

Kultur

20.000

Glåmdalen

Åsbygda IL Hovedlaget

Idrett

50.000

Hedmarken

Storhamar Il Ishockey Yngres

Idrett

20.000

Hedmarken

Volumfestivalen

Kultur

50.000

Østerdalen

Stiftelsen Disen Kulturveksttun

Kultur

20.000

Hedmarken

Østerdalen

Rena Skolekorps

Kultur

20.000

Østerdalen

Norske IFYE Alumner

Kultur

20.000

Hedmarken

Historielaget Frederiks Gave

Kultur

20.000

Østerdalen

Solør Rideklubb
Framtek

Tynset Skytterlag

Idrett

50.000

Tangen Skytterlag

Idrett

50.000

Hedmarken

Pilegrimsnettverket for Østerdalsledene

Kultur

50.000

Østerdalen

Ottestad Skolekorps

Kultur

50.000

Hedmarken

Hamar Kickboxing Klubb

Idrett

20.000

Hedmarken

Norsk Litteraturfestival Sigrid Undset-dagene

Kultur

50.000

Hedmarken

Hamar Idrettslag Hovedlaget

Idrett

20.000

Hedmarken

Kultur

20.000

Hedmarken
Hedmarken

Nordisk Poesifestival – Rolf Jacobsen-Dagene

Kultur

50.000

Hedmarken

Festivitetsteatret

Humanitært

50.000

Hedmarken

Damenes Aften

Kultur

20.000

Neglespretten Barfotklubb

Idrett

50.000

Hedmarken

Brøttum Idrettslag

Idrett

20.000

Hedmarken

Magnor Ungdomslag

Kultur

50.000

Glåmdalen

Anno Museum Avd Administrasjon

Kultur

20.000

Østerdalen

Kongsvinger Og Omegn Rideklubb

Idrett

50.000

Glåmdalen

231 Productions

Kultur

20.000

Østerdalen

Ottestad Samfunnshus

Kultur

50.000

Hedmarken

Vang Skolekorps

Kultur

15.000

Hedmarken

NFU Hedmark Fylkeslag

Årsregnskap

Mottaker
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Kategori

Beløp

Region

Humanitært

5.000

Hedmarken

Vang Pensjonistforening

Kultur

3.000

Hedmarken

Stange Pensjonistforening

Kultur

3.000

Hedmarken

Seniordans Nes

Kultur

3.000

Hedmarken

Humanitært

3.000

Glåmdalen

Nora Pensjonistforening

Kultur

3.000

Hedmarken

Hedmarken

Kongsvinger Pensjonistforening

Kultur

3.000

Glåmdalen

15.000

Hedmarken

Hamar Seniordans Velferden

13.000

Østerdalen

Kultur

10.000

Glåmdalen

Åsen Grendelag

Kultur

10.000

Hedmarken

Ådalsbruk Musikkforening

Kultur

10.000

Hedmarken

Trysil Skolekorps

Kultur

10.000

Østerdalen

Stange Sportsskyttere

Idrett

10.000

Hedmarken

Skjolds Venner

Kultur

10.000

Hedmarken

Odd R. Antonsen Storband

Kultur

10.000

Hedmarken

Norges Korforbund Østerdalen

Kultur

10.000

Østerdalen

Nedre Furubergjordet Vel

Idrett

10.000

Hedmarken

Modelljernbaneklubben I Mjøsregionen

Kultur

10.000

Hedmarken

Kongsvinger Kunstløpsklubb

Idrett

10.000

Glåmdalen

Jømna/Heradsbygd Musikkforening

Kultur

10.000

Østerdalen

Hedemarken Rideklubb

Idrett

10.000

Hedmarken

Haslatun Velforening

Kultur

10.000

Glåmdalen

Hamar Musikkorps

Kultur

10.000

Hedmarken

Glåmdal Kammerkor

Kultur

10.000

Glåmdalen

Furnes Håndball

Idrett

10.000

Hedmarken

Åsnes, Elverum, Østerdal og Omegn Lokallag av Norges
Blindeforbund

Kultur

5.000

Hedmarken

Øvre Vang Sangkor

Kultur

5.000

Hedmarken

Vang Sangforening

Kultur

5.000

Hedmarken

Tynset Seniorkor

Kultur

5.000

Østerdalen

Svømmehallens Venner

Idrett

5.000

Glåmdalen

Storhamar Blandede Kor

Kultur

5.000

Hedmarken

Humanitært

5.000

Hedmarken

Ringsaker Kommune

Kultur

5.000

Hedmarken

Midtskogen Vel

Idrett

5.000

Østerdalen

Mottaker

Beløp

Region

Kultur

20.000

Østerdalen

Adhd Løten

Tynset Frivilligsentral

Humanitært

15.000

Østerdalen

Støtteforeningen for Kreftrammede

Humanitært

15.000

Hedmarken

Riddersport.no

Idrett

15.000

Hedmarken

Idrettslaget Gå-På Telneset

Idrett

15.000

Østerdalen

Hamar Seilforening

Idrett

15.000

Hedmarken

Hamar Jazzklubb

Kultur

15.000

Brumunddal Taekwondoklubb

Idrett

Elverum Barnemusikkteater

Kultur

Åsnes Hornmusikk

Stange Kommune

Mental Helse Rendalen – Stor-Elvdal

Humanitært

5.000

Østerdalen

Kurdisk Kultur Forening I Hamar (Kkfih)

Kultur

5.000

Hedmarken

Kilde og Omegn velforening

Kultur

5.000

Hedmarken

Hamar Veterankorps

Kultur

5.000

Hedmarken

Kutur

5.000

Hedmarken

Greveløkka Sjakklubb

Idrett

5.000

Hedmarken

Flisa Allianseidrettslag

Idrett

5.000

Glåmdalen

Elverum Veterankorps

Kultur

5.000

Østerdalen

Eidskog Skolekorps

Kultur

5.000

Glåmdalen

Bygdedanslaget I Hamar

Kultur

5.000

Hedmarken

Hamar Damekor

Årsregnskap

Mottaker

Kategori

Tynset Jazzklubb

sparebankstiftelsen hedmark

Roverud Pensjonistforening

Kultur

3.000

Hedmarken

Humanitært

3.000

Hedmarken

Brumunddal Pensjonistforening

Kultur

3.000

Hedmarken

Åsmarka Barne- og Ungdomssjakklubb

Idrett

2.000

Hedmarken

Espa Sykepleieforening

Noen av gavene er gitt under forutsetning om fullfinansiering, ferdigstillelse mm. og /eller
de er fordelt over flere år.
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Livestock-festivalen i Alvdal.
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Virksomhetsstyring

Overordnede rammer
Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter verdier for om lag 7 milliarder kroner.
Dette er verdier som er bygd opp gjennom sparebankvirksomhet i Hedmark fylke
over nærmere 175 år, og som skal forvaltes langsiktig til beste for Hedmark.
Styret har derfor vedtatt rammeverk for strategi og styring som skal gi
Stiftelsens styrende organer, hedmarkssamfunnet og myndigheter trygghet for
at Stiftelsens formål blir oppfylt og at verdiene i Stiftelsen forvaltes på en
forsvarlig måte.
Basert på Stiftelsens vedtekter har styret vedtatt en overordnet strategi som
gir rammene for virksomheten, herunder mål for eierskap, kapitalforvaltning og
gaver.
Eierstrategien sammen med årsplanen for eierstyring skal bidra til å sikre at
Stiftelsen oppnår en god avkastning og utbytte på sitt eierskap.
Finansforvaltningsstrategien og rutine for finansforvaltningen skal sørge
for at Stiftelsens midler forvaltes kompetent og effektivt innenfor svært
konservative rammer. Gavestrategien gir rammene for aktiviteten på disse
områdene.
Ansvarsfordelingen mellom styret og administrasjonen og regler for rapportering
er fastsatt gjennom instruks for daglig leder og styret.
Styret har gjennom Strategi og retningslinjer for internkontroll definert
risikotoleranse og prinsipper for internkontroll, samt styring og rapportering
(se eget avsnitt). Rammeverket beskriver risikostyring og rutiner for håndtering av avvik. I tillegg har Stiftelsen et eget fullmaktreglement som angir
roller, rammer og rutiner for økonomiske transaksjoner.
Stiftelsen samarbeider med banken i forbindelse med gavetildelinger og er representert i bankens styre, valgkomite og representantskap. Som eier har man en
dialog med bankens ledelse etter etablerte eierstyringsprinsipper.

Kapitteltittel

sparebankstiftelsen hedmark
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Som største eier i SpareBank1 Østlandet og landets største egenkapitalbeviseier

Strategi og retningslinjer for internkontroll

har Stiftelsen et spesielt ansvar for å kommunisere profesjonelt til kapitalmarkedet om sin eierstrategi i SpareBank 1 Østlandet. Stiftelsen skal arbeide

Stiftelsens virksomhet er eksponert for ulike typer risiko. De viktigste

for å fremme egenkapitalbeviset som finansinstrument overfor investorer.

risikoene er markedsrisiko, operasjonell risiko, compliance risiko, strategisk
risiko, omdømmerisiko og likviditetsrisiko.
«Strategi og retningslinjer for internkontroll» gir overordnede rammer for

Eierstyring

Stiftelsens risikostrategi og hvordan risikoer Stiftelsen er eksponert for
skal styres og kontrolleres. Risikostrategien, som er styrets overordnede

For å oppfylle sitt formål skal Sparebankstiftelsen Hedmark utøve en langsik-

retningslinjer for Stiftelsens risikotoleranse, defineres gjennom kvalitative

tig og forsvarlig formuesforvaltning i samsvar med de grunnleggende verdiene

mål, men tydeliggjøres også med kvantitative mål i finansforvaltningen.

i norsk sparebanktradisjon: langsiktighet – verdiskaping – forretningsmessig

Hovedrammene for Stiftelsens risikostrategi er som følger:

utvikling.
For Stiftelsen er konkurransedyktig avkastning over tid et overordnet mål.

•
•
•

Stiftelsens risikoeksponering skal være akseptabel innenfor alle de

Stiftelsens eierskap skal utøves profesjonelt og forutsigbart basert på

risikotypene en har eksponering.

allment aksepterte eierstyringsprinsipper og med bevissthet om skillet

Det skal være en tydelig internkontrollprosess som bygger opp under

mellom rollen som eier på den ene siden og rollen som gavegiver og regional

stiftelsens risikoprofil.

utviklingsaktør på den andre siden.

Organisasjonen skal bygge opp under åpenhet, bevissthet og tydelighet
slik at Stiftelsen opparbeider seg en god og sunn risikokultur.

Stiftelsens eierskapsutøvelse skal bidra til verdiskapning ved å følge opp
Stiftelsens mål med eierskapet. Stiftelsen er opptatt av at banken ledes og
styres godt og at den styrer etter mål som samsvarer med eiernes mål.

Dette innebærer at strategisk risiko skal være tilpasset formålet og risikoevne og at strategiske initiativ skal bære preg av god og tydelig risiko-

Det er bankens styre og daglige leder som utøver forvaltningen ut fra selskapets

vurdering og -håndtering.

og eiernes interesser. Stiftelsen utøver primært sitt eierskap gjennom representantskapet, men også gjennom styrerepresentasjon og løpende dialog med
banken.

Åpenhet og kommunikasjon

Stiftelsen utøver sitt eierskap basert på de mål og prinsipper som er nedfelt
i Stiftelsens overordnede strategi. Dette danner grunnlaget for årsplanen for

Informasjon, åpenhet og tilgjengelighet er viktige elementer i god virksomhets-

Stiftelsens eierskapsutøvelse.

styring for sparebankstiftelser. Profesjonell kommunikasjon via digitale kanaler og ulike sosiale medier er vektlagt.
Stiftelsen skal vise åpenhet i sin kommunikasjon om hele sin virksomhet for å

Etiske retningslinjer

sikre tillit til Stiftelsens profesjonalitet og integritet. Dette omfatter
Sparebankstiftelsen Hedmark er en uavhengig stiftelse med et langsiktig mål om

informasjon om:

å bidra til en positiv utvikling i Hedmarkssamfunnet. Gavesøkere, myndigheter,
•

Stiftelsens formål og strategi

samarbeidspartnere og allmenheten skal ha tillit til vår kompetanse, kvalitet

•

Stiftelsens ulike organer og styringsstruktur

og integritet.

•

Eierskap og finansinvesteringer

•

Prinsipper for tildeling av gaver

De etiske retningslinjene angir grunnprinsippene for personlig atferd og forretningsskikk og utgjør rammeverket som skal sikre at alle opptrer i samsvar
med relevant lovgiving, interne retningslinjer og våre grunnverdier.

Stiftelsen skal aktivt informere om sitt formål og gavesøkere skal gjennom
søknadsportal og kontakt med Stiftelsen oppleve profesjonalitet og til-

Retningslinjene gjelder for ansatte i Sparebankstiftelsen Hedmark, samt for

gjengelighet. Stiftelsen skal begrunne sin gavetildeling ut fra gavestrategien

alle medlemmer av de styrende organer. Alle skal gjøres kjent med de etiske

og dens statutter.

retningslinjene og utføre sine oppgaver i tråd med disse.
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Styrende organer

Styret

Generalforsamlingen er Stiftelsens øverste organ og velger styret. Adminis-

Stiftelsen har et styre på fem medlemmer, hvorav to skal være bosatt i region

trasjonen har ansvaret for kapitalforvaltning, eierskapet i SpareBank 1 Øst-

Hedmarken, ett i region Glåmdalen, ett i region Østerdalen, samt en uavhengig

landet og innstilling av gavetildelinger. I henhold til stiftelsesloven er det

styreleder bosatt i Hedmark. Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger

styret i Stiftelsen som vedtar alle gavesaker.

av den til enhver tid gjeldende lovgivning og vedtekter.

Stiftelsens styre består av følgende personer:

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen består av 14 medlemmer. Sammensetningen skal avspeile kunde-

Nils Arne Nordheim, styreleder

strukturen i SpareBank 1 Østlandet, andre interessegrupper og samfunnsmessige

Nils Arne Nordheim (1949) er bosatt i Hamar. Han er utdannet siviløkonom og

interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. Generalforsamlingen skal

har høyere revisoreksamen fra Norges Handelshøyskole. Selvstendig nærings-

bestå av henholdsvis seks medlemmer bosatt i region Hedmarken, fire medlemmer

drivende. Tidligere direktør bedriftsmarked i Sparebanken Hedmark.

bosatt i region Østerdalen og fire medlemmer bosatt i region Glåmdalen.
Guro Nina Vestvik, styremedlem
Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste seks måneder før kunn-

Guro Nina Vestvik (1967) er bosatt i Hamar. Hun har utdannelse fra Høyskolen

gjøringen av valget har hatt innskudd i SpareBank1 Østlandet på minst 2 500 kroner.

i Hedmark og Handelshøyskolen BI. Er byutvikler i Hamar kommune.

Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller
ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank1 Østlandet.

Hanne Sverdrup Dahl, styremedlem
Hanne Sverdrup Dahl (1971) er bosatt i Hamar. Hun er utdannet jurist fra
Universitetet i Oslo. Innehaver av Advokatkontoret Hanne Sverdrup Dahl.

Generalforsamlingen består av:
Navn

Medlem/varamedlem

Represententer

Arne Jarne Grunt, styremedlem

Olav Vold

Leder

Hedmarken

Arne Jarne Grunt (1949) er bosatt i Elverum. Han er utdannet siviløkonom fra

Bjørnar Otterhaug

Medlem

Glåmdalen

Norges Handelshøyskole. Grunt var tidligere økonomidirektør i Sparebanken

Iren Carlstrøm

Medlem

Glåmdalen

Hedmark. Han er nå pensjonist.

Jan Gjerdrum

Medlem

Glåmdalen

Torunn Syversen

Medlem

Glåmdalen

Trond Hagerud, styremedlem

Eli Arnkværn Bryhni

Medlem

Hedmarken

Trond Hagerud (1962) bor i Kongsvinger. Han er utdannet siviløkonom fra

Elisabeth Frydenlund

Medlem

Hedmarken

Gunnar Martinsen

Medlem

Hedmarken

Marit Johnsrud

Medlem

Hedmarken

Erik Ringnes

Medlem

Hedmarken

Gudrun Sanaker Lohne

Medlem

Østerdalen

Nils-Erik Haagenrud

Medlem

Østerdalen

Reidun Joten

Medlem

Østerdalen

Roar Stormoen

Medlem

Østerdalen

Erlend Inselseth Røhnebæk

Varamedlem

Glåmdalen

Synne Stolpe

Varamedlem

Glåmdalen

Ingelin Opsahl

Varamedlem

Hedmarken

Jon Gunnar Karterud

Varamedlem

Hedmarken

Tor Olav Lierhagen

Varamedlem

Hedmarken

Ivar Haraldseid

Varamedlem

Østerdalen

Marianne Steenland

Varamedlem

Østerdalen

Virksomhetsstyring
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Norges Handelshøyskole. Hagerud er administrerende direktør i Mapei AS.
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Administrasjonen
Tore Anstein Dobloug, daglig leder
Tore Anstein Dobloug er utdannet cand. polit. fra Universitetet i Oslo og har
en doktorgrad (PhD) i økonomisk geografi fra Universitetet i Lund. Han har
erfaring både fra finans, investeringsvirksomhet og energibransjen. Dobloug
arbeidet i Sparebanken Hedmark i 13 år og var finansdirektør fra 2009 til
2016, fram til han ble tilsatt som direktør for Stiftelsen november 2016.

Kristin Vitsø Bjørnstad, leder for samfunn og gaver
Kristin Vitsø Bjørnstad er utdannet landskapsarkitekt fra UMB og har en MBA i
Strategi. Hun kom fra stillingen som direktør for Kommunikasjon/HR i Moelven
Industrier ASA. Bjørnstad har bakgrunn fra ulike planlegger- og lederstillinger, blant annet fra Statens vegvesen som prosjektleder for firefeltsutbyggingen Gardermoen-Moelv og som senior bedriftsrådgiver i Mercuri Urval.
Bjørnstad har variert styreerfaring fra større og mindre private- og offentlig
eide selskaper.

Michael Oreld, prosjektleder for samfunn og gaver
Michael Orled er utdannet ved siviløkonomistudiet på Handelshøykolen BI.
Siden studiene har han hatt en rekke roller i mediebransjen. Sist som redaktør,
konferansesjef og prosjektansvarlig for event i Computerworld. Han har også
blant annet vært journalist i Kapital og redaktør og journalist i økonomitidsskriftet Business Standard. I tillegg har han hatt en rekke frivillige verv
og sist som tidligere folkevalgt i Hamar kommunestyre.
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