Årsrapport 2020

OMSLAGSBILDE: MOVE dansfestival ble
gjennomført med strenge koronarestriksjoner og et glimt i øyet.
Fotograf: Lise Skjæraasen

Overskudd til å dele
Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter den kapitalen som er bygget opp i tidligere
Sparebanken Hedmark igjennom 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 2020 har Stiftelsen gitt gaver
for nærmere 124 millioner kroner til idrett, friluftsliv, kultur, humanitært arbeid
og kunnskapsutvikling. Totalt forvaltet Stiftelsen ved utgangen av 2020 i overkant av
8,1 milliarder kroner, og er en av landets største finansstiftelser.
Sparebankstiftelsen Hedmark skal gjennom sitt strategiske eierskap i banken og gave
virksomheten bidra til å utvikle regionen til beste for både innbyggere og næringsliv.
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TEKNA PARK: Tekna Park på Koppang
fikk bygget nytt freeride-område
med støtte fra Stiftelsen.

Visjon og verdier
Stiftelsens visjon er «For Hedmark».
Stiftelsens sentrale kjerneverdier er retningsgivende for vårt arbeid:

Langsiktig
Vi skal forvalte spare
bankarven – i dag og i
all framtid.

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

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

7

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 og gi kreditt til rimelige vilkår. De første bygde
sparebankene 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,
sokn 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 regionens største kapitalkilde med hovedsete
i Hamar. Banken tok 1. april 2017 navnet SpareBank 1 Østlandet.
Sparebankstiftelsen Hedmark ble formelt etablert 29. oktober 2015 som et
ledd i å tilrettelegge for en børsnotering av banken, og ble operativ fra
2017. 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 31.12.2020 en eierandel i banken på
52,15 prosent.
Sparebankstiftelsen Hedmark er en av Norges største allmennyttige finans
stiftelser.

overskudd til å dele
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Eierskap og eierforventninger
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 Hamar.
• Stiftelsen skal utøve et forutsigbart og aktivt eierskap gjennom å
delta i styrende organer, være en markedsorientert eier som vekt
legger langsiktig lønnsomhet. Stiftelsen skal være en pådriver for
utvikling av banken med et profesjonelt styre og lederskap.
• Stiftelsen skal posisjonere seg som en kapitalsterk stiftelse.
Stiftelsen skal ha en beredskapskapital tilstrekkelig for å sikre
eierskapet og støtte banken i kriser. Stiftelsen skal samtidig
ivareta hensynet til en forsvarlig formuesforvaltning.
• Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelig aksepterte eier
styringsprinsipper. Stiftelsen skal aktivt bidra med informasjon om
sin virksomhet og eierstrategi til investorer og andre interessenter.
• Stiftelsen skal gjennom godt samarbeid med banken bidra til høy
verdiskaping ut fra perspektivet «går det godt for banken går det
godt for Stiftelsen».
• Stiftelsens gavevirksomhet skal bidra til vekst og utvikling i
Hedmark. Gavetildelingen skal hensynta Stiftelsens behov for å bygge
kapital og delta i emisjoner.
Stiftelsen har utarbeidet et «Eierforventningsdokument» for å informere
finansmarkedet om hvem Stiftelsen er, hvordan Stiftelsen vil opptre som eier og
Stiftelsens forventninger som hovedeier. https://sparebankstiftelsenhedmark.
no/kapitaleierskap/
SpareBank 1 Østlandet ble notert på Oslo Børs den 13. juni 2017.

Basert

på børskurs 31.12.20 var markedsverdien av egenkapitalbevisene 5,9 (5,58)
milliarder kroner, en verdiøkning på 0,32 milliarder kroner i løpet av året.
Avkastningen på bankens egenkapitalbevis i 2020 inklusive utbytte ble 12,5 %.
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Kursutvikling for egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Østlandet (SPOL) fra børsnoteringen 13.
juni 2017 og frem til 31.12.2020. Det store fallet til høyre i grafen viser utviklingen mot
midten av mars 2020, etter at koronapandemien slo ut i aksjemarkedene verden over. SPOL hadde
i disse dagene sin laveste sluttkurs noen gang på rett over 70 kroner. Kursen steg igjen
utover året, før den igjen falt tilbake i oktober 2020. Før årsskiftet hadde egenkapitalbevisene til banken tatt seg opp igjen til en positiv avkastning for året som helhet.

Kapitalforvaltning
Stiftelsens eiendeler ut over egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet består
av aksjefond, rentepapirer og bankinnskudd.

Samlet markedsverdi på disse

eiendelene var ved utgangen av året 2,24 milliarder kroner, fordelt med 510
millioner kroner i internasjonale aksjefond, 1,34 milliarder kroner i rente
papirer og 390 millioner kroner i bankinnskudd.
Stiftelsens forvaltning av markedsinvesteringer utføres av eksterne forvaltere
etter et definert mandat. Administrasjonen og uavhengig tredjepart utarbeider
månedlig rapporter som viser transaksjoner og avkastning og styret behandler
rapportene løpende gjennom året.
Avkastningen for 2020 ble som følger (referanseindeks i parentes):
— Aksjer, totalt investert 450 millioner kroner, 17,9 (9,4) prosent.
— Obligasjoner og sertifikater, 0,8 (0,6) prosent.
— Bankinnskudd, 1,1 (0,6) prosent
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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
Innenfor formålene idrett og friluftsliv, kultur og samfunn og humanitære
formål prioriteres prosjekter etter følgende kriterier: Det skal komme mange
til gode, det har verdi over tid, det skaper aktivitet og er tuftet på
engasjement og dugnadsvilje og det utløser annen finansiering.
Støtte til forskning og høyere utdanning er viktige satsingsområder for
Stiftelsen. Dette er i hovedsak prosjekter som initieres av Stiftelsen selv og
som utvikles i samarbeid med blant annet utdanningsinstitusjonene. Støtte til
næringsutvikling og entreprenørskap skjer i første rekke gjennom Såkornfondet
First Seed som ble etablert av Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark
fylkeskommune i 2018.

Hvor kommer pengene fra?

300 000 000

Sparebankstiftelsen Hedmark eier
52,15 prosent av egenkapitalbevisene
i SpareBank 1 Østlandet, og det er
deler av utbyttet fra dette eier
skapet som går til ulike samfunns
nyttige prosjekter.
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Bidrag til gode formål

Fem formålsområder

Sparebankstiftelsen Hedmark er en
uavhengig stiftelse som gir bidrag til
allmennyttige formål. Siden starten
i 2017 har Stiftelsen bidratt med
nærmere 337 millioner kroner til gode
formål i Hedmark.

•
•
•
•
•

Idrett og friluftsliv
Kultur og samfunn
Humanitært
Kunnskap
Næringsutvikling
og entreprenørskap

Fordeling mellom ulike gaveformål 2017–2020

4%
16%

41%
Kunnskap

17%

Idrett og friluftsliv
Kultur og samfunn
Næringsutvikling og entreprenørskap

22%

overskudd til å dele
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DANS PÅ STIEN: Et utendørs
danseprosjekt som engasjerte
mange barn og unge i Hedmark.
Fotograf Lise Skjæraasen
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God utdanning er ett av
Stiftelsens prioriterte
bærekraftsmål.

Bærekraft
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Bærekraft

Styret vedtok 19.november 2020 Stiftelsens bærekraftstrategi. Gaveområdet er
utgangspunktet for de bærekraftsmål Stiftelsen har satt for egen virksomhet.
UTRYDDE
UTRYDDE
GOD
Innenfor de to andre virksomhetsområdene – eierskap
og kapitalforvaltning
FATTIGDOM
SULT
HELSE

GOD
UTDANNING

– setter Stiftelsen rammene og det håndteres i det daglige av hhv. banken og
våre kapitalforvaltere.

UTRYDDE
FATTIGDOM

UTRYDDE REN ENERGI
FOR ALLE
SULT

UTRYDDE
UTRYDDE
SULT
FATTIGDOM

Med utgangspunkt
i Stiftelsens
mål og ambisjoner
innenfor
gaveområdet
er OG
ANSTENDIG
INNOVASJON
RENT REN
VANNENERGI
OG GODE
GOD
RENT VANN OG
GODE ARBEID
UTRYDDE
GOD GOD
GOD LIKESTILLING
LIKESTILLING
SULT HELSE

HELSEUTDANNING

MELLOM KJØNNENE
UTDANNING

MINDRE
INNOVASJON
OG
LIKESTILLING
ULIKHET
INFRASTRUKTUR
MELLOM
KJØNNENE

MINDRE
BÆREKRAFTIGE
RENT VANN
OG GODE
ULIKHET
BYER OG SAMFUNN
SANITÆRFORHOLD

følgende fire bærekraftsmål prioritert:

ANSTENDIG ARBEID GOD ANSTENDIG
INNOVASJON
ARBEIDOG
GOD REN ENERGI
OG ØKONOMISK
INFRASTRUKTUR
FOR ALLE
OG ØKONOMISK
HELSE
UTDANNING
VEKST
VEKST

ANSTENDIG STOPPE
ARBEID
INNOVASJON
OGUNDER
LIV
STOPPE
OG ØKONOMISK
KLIMAENDRINGENE INFRASTRUKTUR
VANN
KLIMAENDRINGENE
VEKST

MINDRE
LIV PÅ
LIV UNDER
ULIKHET
VANN LAND

BÆREKRAFTIGE
LIV PÅFRED OG
BYER OG
SAMFUNN
RETTFERDIGHET
LAND

ANSVARLIG
FRED SAMARBEID
OG
FORBRUK
OG
FOR Å NÅ MÅLENE
RETTFERDIGHET
PRODUKSJON

FOR ALLE
SANITÆRFORHOLD
MELLOM
KJØNNENE

OG ØKONOMISK
SANITÆRFORHOLD
VEKST

STOPPE
ANSVARLIG
BÆREKRAFTIGE
ANSVARLIGLIV UNDER
KLIMAENDRINGENE
FORBRUK
OG
VANN
BYER OG
SAMFUNN
FORBRUK OG
PRODUKSJON
PRODUKSJON

INFRASTRUKTUR

LIV PÅ
LAND

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

Mål 4: God utdanning
«Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for
LIV UNDER
VANN

LIV PÅ
LAND

livslang læring for alle».
FRED OG
RETTFERDIGHET

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

Styrket forskning og utdanning er selve fundamentet for regionens videre
vekstmuligheter. Økt utdanning og forskning i Hedmark er viktig for å kunne
tilby gode utdanningsmuligheter for å beholde og tiltrekke oss kompetanse og
for å sikre utviklingssamarbeid og økt innovasjon. Samtidig er det viktig å
stimulere til næringsutvikling i ny og etablert virksomhet. Vi vil bidra til å
øke kvaliteten i utdanningstilbudet i vår region, stimulere til økt samarbeid
mellom skole og næringsliv og bidra til økt forskningsinnsats og kunnskaps
nettverk.

overskudd til å dele
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Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
«Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig
industrialisering og bidra til innovasjon».
Stiftelsens formål er å bidra til vekst og utvikling i Hedmark. Gjennom
gavetildelinger ønsker Sparebankstiftelsen Hedmark å bidra til nyskaping og
næringsutvikling, fortrinnsvis gjennom å bidra med risikokapital til nærings
livet, finansiere kunnskapsutvikling og bygge attraktive kompetansemiljøer.
Stiftelsen har gode finansielle forutsetninger for å kunne ta et større
regionalt ansvar på dette området.

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn
«Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og
bærekraftige».
Bolyst og barn/ungdomsutfoldelse er viktig for å skape et levende Hedmarks
samfunn. Vi vil gjennom vår gaveutdeling signalisere og kommunisere bred
støtte til den frivillige og ofte dugnadsbaserte innsatsen blant lag og
foreninger i lokalsamfunnene i Hedmark.
Stolthet og tilhørighet til Hedmark skal bidra til å gjøre Hedmark til et
attraktivt område som appellerer til økt bosetning og tiltrekning av mennesker
og virksomhet fra andre deler av landet. Vi vil støtte opp rundt arenaer og
aktiviteter som formidler vår kultur og historie. Stiftelsen skal bidra til
å bygge bærekraftige og robuste sentra som gjennom sin attraktivitet kan
konkurrere på et nasjonalt plan om bosetting og på et internasjonalt plan
om kompetanse, næringsutvikling og innovasjon.

Mål 13: Stoppe klimaendringene
«Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem».
Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. FN´s
internasjonale klimaavtale – Parisavtalen – har satt som mål å begrense
økningen i gjennomsnittstemperaturen til 1,5 grader. Dette innebærer i
praksis null netto globale utslipp av klimagasser i 2050.

Stiftelsen kan ta

en regional rolle gjennom blant annet å styrke gavesøkernes evne til å mot
virke eller redusere konsekvensene av sine prosjekter, styrke kunnskapen
og bevisstgjøringen om klima på mer generell basis og støtte miljøprosjekter.

Bærekraft
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STIER I SKOG OG MARK: Stiftelsen
har gitt mange gaver til klopping
og grusing for å legge til rette
for et tilgjengelig friluftsliv.
Fotograf: Knut Eggen

overskudd til å dele
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Gaver og prosjekter

Sparebankstiftelsen Hedmark delte i 2020 ut nærmere 124 millioner kroner i
gavemidler. Gavene spente fra 3000 kroner til 25 millioner kroner og fordelte
seg på følgende måte mellom de ulike gaveområdene:
Idrett/friluftsliv:

29 450 000

Kultur og samfunn:

18 319 000

Humanitært:

1 644 000

Kunnskap:

74 222 000

Sum:

123 635 000

Det kom inn 962 søknader og 574 organisasjoner fikk gavetildeling:
• 261 idretts og friluftslivsprosjekter
• 243 kulturprosjekter
• 53 humanitære prosjekter
• 17 kunnskapsprosjekter
I det følgende presenteres et utvalg av Stiftelsens gavetildelinger i 2020,
noen tidligere gavetildelinger som ble realisert i løpet av året og noen
av gavemottakerne. For en fullstendig oversikt over alle gavetildelinger
– se noter i kap. 5.

Barn og unge er vår hovedmålgruppe
Barn og unge er vår hovedmålgruppe. Dette er
ikke til hinder for å støtte tiltak som kommer
hele befolkningen til gode.

overskudd til å dele
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Kunnskap
Stiftelsen støtter tiltak som fremmer entreprenørskap og skaperevner, øker
barn og unges ferdigheter og lærelyst, utvikler arenaer for samhandling og
kunnskapsdeling, samt styrker høyere utdanning og forskning.

Rekordgave og veien til et universitet
Kunnskap er den viktigste betingelsen for regional utvikling, og styret
har derfor vedtatt en gavestrategi som prioriterer forskning og utdanning.
Som ledd i dette har Stiftelsen i perioden 20172019 støttet Høgskolen i
Innlandets arbeid med å bli akkreditert som universitet med MNOK 42,3. Etter
en omfattende prosess konkluderte det offentlige godkjenningsorganet (NOKUT)
våren 2020 med at høgskolen oppfylte 11 av 14 krav, og at man således ikke fikk
akkreditering som universitet i denne omgang. Arbeidet fortsetter og satsingen
innenfor de områdene hvor man ikke oppfylte kravene er intensivert.
For å styrke den nye universitetssøknaden og legge til rette for en offensiv
universitetssatsing i årene fremover vedtok styret i 2020 å tildele en ramme
på inntil 125 millioner kroner til høgskolen fordelt over de neste fire årene.
Styret bevilget i 2020 til sammen 50 millioner kroner av dette til dedikerte
satsinger ved Høgskolen i Innlandet (Faglige satsinger MNOK 25 og Inter
nasjonalisering MNOK 25). Høgskolen planlegger å levere inn en ny og forbedret
søknad etter en forutgående prosess med NOKUT i løpet av annet kvartal i 2021.

En prat med Katrine Skretting, Rektor ved Høgskolen i Innlandet
Sparebankstiftelsen Hedmark ønsker å bidra til å styrke høg
skolens universitetssøknad. Satsingen skal brukes målrettet mot
ytterligere styrking av høgskolens phdutdanninger og vil
bidra til økt forskningsvirksomhet og internasjonalt samarbeid
i årene som kommer.
– Gaven styrker hele institusjonen som et framtidig universitet,
sier rektor Kathrine Skretting.
Høgskolen i Innlandet (HINN) mener selv at de fyller kravene
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til universitetsstatus, men fikk likevel avslag på søknaden i
prosessen i 2020. Skretting mener imidlertid at med støtten fra
Stiftelsen har høgskolen fått mulighet til å utvikle kvaliteten
i phdprogrammer ytterlige, slik at fagmiljøene som står bak blir
enda mer robuste forskningsmiljøer.
– Dette vil styrke hele institusjonen som et framtidig
universitet, sier Skretting og legger til:
– Som dekanen på Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og
bioteknologi sa det: – Med gaven fra Sparabankstiftelsen til
trekker vi oss nå økologiforskningens «Lady Gagaer» og «Elvis
Presleyer» – som vil samarbeide med oss. Det er jo moro!
Gaven fra Stiftelsen i 2020 består av 25 millioner hvert år over
fire år til faglige satsinger på doktorgradsområdene, totalt 100
millioner. I tillegg er det bevilget en gave på 25 millioner
til Handelshøgskolen i Innlandet til finansiering av forsknings
programmet REDINN – et internasjonalt forskningsprosjekt rettet
mot innovasjon og regional utvikling.

Takker av med ny søknad på trappene
På spørsmål om hun er rektor for et kommende universitet før hun
går av med pensjon i mai 2021, svarer hun:
– Vi kommer etter alle solemerker til å sende søknaden i løper
av vårsemesteret 2021, og jeg mener helt klart at Høgskolen i
Innlandet har gode muligheter.
– Hvorfor er det så viktig å bli et universitet, når det også er
mye forskning på høgskolen i dag?
– Det er jo selvfølgelig et godt spørsmål, vi skal både utdanne
til et fag og vi skal produsere ny kunnskap. Det oppdraget har
høgskoler og universiteter felles. Men det er en akademisk drift
i systemet og politikerne har vist at de ønsker flere universi
teter. Jeg tror i likhet med resten av HINNledelsen at vi kan
gjøre enda bedre nytte for oss, både regionalt, nasjonalt og
internasjonalt, som et universitet, sier Skretting.
– Samfunnets raske endringstakt krever både mer forskning og
tettere bånd mellom forskning og undervisning. Man kan ikke bare

overskudd til å dele
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formidle en plattform av foreliggende kunnskap, men hele tiden
utvikle seg videre, fortsetter Skretting.
Hun trekker igjen frem gaven fra Stiftelsen som har muliggjort
flere forskerstillinger.
– Dette viser at veien til å bli et universitet har bidratt
til mer forskning. Der ligger vel noe av svaret – at hele
organisasjonen i et universitet er forskningsfokusert. Og for
vår del blir vi et universitet hvor forskning og fagutdanning
blir tett integrert.
Eksempler hun trekker frem er digitale hjelpemidler i både
sykepleierutdanningen og lærerutdanningen – begge fagretninger
vil bli mer preget av teknologi i årene som kommer.
– Og selvfølgelig er anerkjennelsen som kommer med et universitet
viktig, både blant potensielle studenter og ikke minst andre
forskningsinstitusjoner som vil samarbeide med et universitet.
For å styrke våre internasjonale relasjoner er universitetsstatus
svært viktig, understreker Skretting.

Samarbeidsarenaer
På spørsmål om hva som er de største endringene i akademia
de årene rektoren på Høgskolen i Innlandet har jobbet i
sektoren, trekker hun frem samfunnsnytten.
– Forskning er knyttet tettere opp til nytte og skal ha impact
i samfunnsutviklingen. Elfenbenstårnet har blitt svekket, kan
vi si. Det legges mer vekt på utdanningen og resultatene av
forskningen. I dette ligger det også at flere forskere ser utover
sitt fagfelt, og her er samarbeidsarenaer viktige.
– Som en Science Park i Hamar, Elverum og Kongsvinger?
– Helt klart. I Innlandet kjenner vi hverandre godt og det er
korte veier til beslutninger, men vi kan samarbeide mer. Jeg har
stor tro på samarbeid, og møteplasser som Science Park blir en
viktig del av dette – ikke minst mellom akademia selv, men også
med kapital og næringsliv. Det kan skape spennende forsknings og
studentmiljøer, og gi gode muligheter for innovativt og tverr
faglig arbeid, sier Skretting.
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STOR SATSING: HINN fikk 125
millioner kroner til forskning
og til videre satsing på å bli
et universitet i 2020. Her er
viserektor Anna L. Ottosen,
rektor Kathrine Skretting,
direktør Tore Anstein Dobloug
i Sparebankstiftelsen Hedmark
og konsernsjef Richard Heiberg
i SpareBank 1 Østlandet under
overrekkelsen.

overskudd til å dele
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STADIG MER FORSKNING: HINN styrker seg i forskningen
med midler fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Her fra
biotek-laboratoriet på Hamar.

Nytt forskningssenter i Kongsvinger
Det ble i 2020 bevilget 20 millioner kroner til et nytt forskningssenter i
Kongsvinger. Forskningssenteret er et viktig steg på veien mot en fullverdig
Science Park i tilknytning til høgskolesenteret.
Det har over lengre tid vært arbeidet for
å etablere to studietilbud i Kongsvinger
som på nasjonalt plan er unike og samtidig
tilpasset det lokale næringslivets behov.
Sparebankstiftelsen Hedmark støttet i 2017
dette arbeidet med 12 millioner kroner øre
merket etablering av bachelor og master
studier innen Digital Analyse og Business
Analytics (DLBA) og Bærekraftsøkonomi.
Gaven var utløsende for finansiering fra
både kommunen og fylkeskommunen. Begge
studiene er nå en del av Handelshøgskolen
i Innlandet og er tildelt finansiering over
statsbudsjettet.
Gaven på 20 millioner kroner skal gå
NYE STUDIER: Stiftelsens gavemidler har bidratt
til nye utdanninger ved Høgskolestiftelsen i
Kongsvinger – og nå et nytt forskningssenter.
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Matglede og oppegående forbrukere
Geitmyra matkultursenter er et nasjonalt kompetansesenter for matkultur for
barn og produserer undervisningsmateriell som benyttes av skoler og barnehager
over hele landet. Bak står en ikkekommersiell stiftelse som driftes med
tilskudd fra private og offentlige bidragsytere. Det var Andreas Viestad som
startet det hele i 2011 på Geitmyra ved Sagene i Oslo. Geitmyra ble i 2018
utvidet med Geitmyra Ringsaker matkultursenter for barn, Geitmyra Kristiansand
matkultursenter for barn høsten 2019 og Geitmyra Credo matkultursenter for
barn i Trondheim høsten 2020.
Geitmyra i Ringsaker ble etablert med støtte fra Sparebankstftelsen Hedmark.
Siden den gang har aktiviteten økt og det er behov for nye tilbud. Stiftelsen
bevilget i 2020 en gave på 1 million kroner til drivhus og til åpne
arrangementer.

En prat med Gyro Knutsdotter Homme, daglig leder ved Geitmyra
matkultursenter for barn
Gyro Knutsdotter Homme leder Geitmyra matkultursenter for barn
i Ringsaker. – Jeg føler vi har lykkes med å lære barna å være
kritiske og ta selvstendige kunnskapsbaserte beslutninger,
sier hun.
– Om de unge velger å spise organisk eller ikke, bli veganer –
eller tar andre valg rundt kosthold – så er det viktig at det de
er bevisste på valgene de tar. Vi skal gi de et godt grunnlag for
å bli gode og bevisste forbrukere, sier Gyro Knutsdotter
Homme som leder Geitmyra i Ringsaker.

Mat, miljø og din kropp
– Vi skal være et matkultursenter for hele Innlandet og har
en økning av besøkende fra et stadig større område, sier
Knutsdotter Homme.
Nå står et nytt drivhus for tur i Brumunddal, og til det har de
fått en gave på 1 million kroner av Sparebankstiftelsen Hedmark –
hvor en del av beløpet skal gå til aktiviteter.

overskudd til å dele
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– Vinteren er jo lang her vi bor, med et drivhus kan vi utvide
sesongen og jobbe med jord og planter. Barna kan så og høste,
men også forstå drivhuseffekten og fordamping av vann. Her ligger
det også mye naturfag. Et drivhus kan være proppfull av læring!
sier veterinæren og pedagogen entusiastisk.
For Gyro Knutsdotter Homme er en entusiast som lever for
formidling.
– Vi har mistet en del på vegen fra jord til bord. Barna trenger
kunnskap om hvor maten kommer fra og hvordan den lages. De
trenger å lære om naturen og om både dyrehelse og egen helse –
sammenhengen mellom mat, miljø og egen kropp.
Ringsakerelevene får komme til Geitmyra en hel uke strekk, først
i sjetteklasse og så i niende. Her får de en praktisk tilnærming
til alt som har med produksjon og tilberedelse av mat, samtidig
som de også får læring i fag som naturfag og matematikk.
– Vi ser at mange elever blomstrer i løpet av uken når de mestrer
oppgavene. Kanskje gjelder dette spesielt elever som ikke lykkes
like godt i alle fag på skolen. Det vi lærer bort er matnyttig –
bokstavelig talt, sier Homme og fortsetter:
– «Jeg fikk ros og kjente meg bra» – er en god følelse vi ønsker
flest mulig skal ha hos oss. Da kan det hende at du også tenker du
kan lykkes med andre ting. Det skal være gøy, praktisk og nyttig
å være på Geitmyra.
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ENTUSIAST: Gyro Knutsdotter Homme og resten av
de ansatte ved Geitmyra matkultursenter for barn
i Ringsaker legger til rette for at barn og unge
skal lære om kostholdets betydning for egen helse
og miljøet. På Geitmyra får barna også en praktisk
tilnærming til både matematikk og naturfag.

overskudd til å dele
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Kidsa koder som aldri før i Hedmark
Lær Kidsa Koding i Hedmark er et initiativ og samarbeid mellom Lær Kidsa
Koding og Sparebankstiftelsen Hedmark, med den hensikt å gi barn og unge i
hele fylket mulighet til å ta sine første steg som digitale skapere, og er
den første rollen av sitt slag i landet. Nasjonalt omtaler Lær Kidsa Koding
prosjektet som «Hedmarksmodellen».
Ved hjelp av midler fra Stiftelsen ble en lærer i 2018 frikjøpt i 50 prosent
stilling for å hjelpe politikere, skoleledere, lærere, barne og ungdoms
arbeidere og næringslivet med å forberede samfunnet på endringen, og som kom
inn i ny læreplan fra 2020.
Morgendagens voksne må i stadig større grad forholde seg til digital tekno
logi, både som arbeidsgivere, arbeidstakere, politikere og privatpersoner. Ved
å lære seg grunnleggende koding i løpet av barne og ungdomsårene kan flere
gjøre seg opp en kvalifisert mening om teknologien vi omgir oss med, og vi kan
kontrollere teknologien, i stedet for å bli kontrollert av teknologien.

Våren 2020 videreførte Stiftelsen samarbeidet med Lær Kidsa Koding ved
gi en gave på 1 187 000 frem til 2022.
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Idrett og friluftsliv
Stiftelsen støtter prosjekter som legger til rette for fysisk aktivitet og
lek, inviterer til økt friluftsliv og bidrar til økt forståelse og nysgjerrighet for sammenhengene i naturen.

Hyttekonseptet til RAM arkitektur er valgt til Dagsturhytteprosjektet i Innlandet.
(Illustrasjon: Peer Bull-Hansen – RAM arkitektur).

Kortreist hytteopplevelse
Vinteren 2020 bevilget Sparebankstiftelsen Hedmark 6,85 millioner kroner
for å bygge 22 dagsturhytter i Hedmark. Målet er et kortreist turmål i hver
kommune – et lavterskeltilbud. Prosjektet kom i gang etter initiativ fra
Sparebankstiftelsen Hedmark og Sparebankstiftelsen DNB, som gir gaver til
hyttene i tidligere Oppland fylke. Inspirasjonen til prosjektet er hentet fra
Dagsturhytta i Sogn og Fjordane. Gaven ble gitt til Innlandet fylkeskommune
som står for prosjektledelsen og kontakten med kommunene.

Hver enkelt hytte

støttes med 300.000 kroner fra stiftelsene. Videre finansiering er spillemidler
og en egenandel for den enkelte kommune. Før jul 2020 inviterte Innlandet
Fylkeskommune til en begrenset arkitektkonkurranse der RAM arkitektur sto
igjen med vinnerutkastet. Hytta som er valgt er tenkt oppført i tre og den
skal være enkel å montere og vedlikeholde.

overskudd til å dele
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Da E6 tok hoppanlegget
Da firefelts E6 skulle bygges til Moelv måtte hoppbakken Domstua ofres. Men hos
idrettslagene Moelven IL SKI og Næroset IL SKI var det pågangsmot og planene
var store. Etter noen runder med Nye veger ble det en avtale som etter hvert
førte til et helt nytt skianlegg i Amlisberget, som kunne tas i bruk før jul
2020. Prosjektet kostet nærmere 12 millioner kroner og 9 av disse ble gitt som
kompensasjon fra staten for at den gamle hoppbakken måtte rives. Sparebank
stiftelsen Hedmark bidro med 1 million kroner i gave våren 2020 til lysløype
og skicrossanlegg med nødvendige grunnlagsinvesteringer.
Amblisberget har blitt et flott og populært ski og hoppanlegg med hele tre
hoppbakker.

Lettere scooter og kjelke
Trysil Røde Kors Hjelpekorps har ansvaret for oppdrag i Trysil og Engerdal
kommuner. De deltar blant annet i leteaksjoner, henting av skadde og syke
personer utenfor vei. De ønsket å bytte ut sin gamle snøscooter med en nyere
som hadde bedre fremkommelighet og lasteevne og lavere drivstofforbruk.
Hjelpekorpset hadde også behov til en ny redningskjelke. Den gamle kjelken
var tung, gikk dypt i snøen og ikke veldig behagelig for pasientene. Etter en
søknad til Sparebankstiftelsen Hedmark fikk de innvilget en gave på 100.000
kroner som resulterte i både en solid ny snøscooter og en ny og lettere
redningskjelke.

LETTERE OG RASKERE: Trysil
Røde Kors fikk med gave fra
Stiftelsen byttet ut sin gamle
og tunge snøscooter. Den
nye arbeidshesten har bedre
fremkommelighet, lasteevne og
lavere drivstofforbruk.
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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.

Kulturbastionen i Innlandet med i talentsatsing
Stiftelsen inngikk våren 2020 en avtale med Talent Norge om tre talent
satsinger i Hedmark:
• «Filmtalent Innlandet» – Et talentprogram innen film og TVproduksjon
i samarbeid med Fabelaktiv på Hamar
• GameLab Hamar – Et talentprogram for spillutviklere i samarbeid med
Hamar Game Collective
• Teater Innlandet UNG – Et skreddersydd 2årig talentutviklingsprogram
for morgendagens skuespillere og skapende kunstnere
Talent Norges overordnede mål er å bedre rammene rundt talentutvikling i
Norge. De samarbeider med toneangivende organisasjoner, institusjoner og
miljøer innen norsk kulturliv om å gi spesialkompetanse, utviklingsmuligheter
og støtte til kunstneriske talenter over hele landet. Felles for alle
prosjekter som støttes av Talent Norge, er at de må ha med minst én privat
partner som vil bidra finansielt til prosjektet. De har i dag over 50 satsinger
innen musikk, dans, film, scenekunst, litteratur og visuell kunst rundt i
landet. Før Sparebankstiftelsen Hedmark inngikk avtalen med Talent Norge var
det ingen satsinger i Hedmark. Stiftelsen har samlet bevilget 6 150 000 kroner
til talentsatsningene. Gaven er utløsende for statlige midler på tilsvarende
nivå.
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En samtale med Thorleif Linhave Bamle, teatersjef ved
Teater Innlandet
Unge skuespillere i Oslo ønsker seg til Kulturhuset på Hamar
hvor Teater Innlandet holder til – et teater som i et vanskelig
år har fått mye skryt. Nå er de også med i talentsatsingen til
Sparebankstiftelsen Hedmark og Talent Norge.
– Dette er jo en kjempesatsing og utrolig spennende. Vi
merker allerede at de unge kommer inn med en voldsom energi
og entusiasme. Det blir også spennende med mer kontakt med de
andre to miljøene som er med i satsningen, sier teatersjefen.
Kunstnerisk løft
Thorleif Linhave Bamle mener å være med i en satsing i regi av
Talent Norge gir et kunstnerisk løft og økt produksjon til glede
for hele Innlandet. For teateret sin del innebærer prosjektet at
de har fått to unge skuespillere, en ung produsent og en ung
dramatiker, alle fire er en del av utviklingsprogrammet.
– Vi har nå det jeg tror er Norges eneste husdramatiker, det er
moro. Over en periode har vi nå gått fra fire til 12 kunstneriske
ansatte, det er et kjempeløft. Vi får satt i gang flere prosjekter,
for det er jo kunst og kunstnere som er vår kjernevirksomhet,
Teatersjefen sier talentsatsingen allerede blir lagt merke
til og han tror på sikt prosjektet vil føre til at regionen
tiltrekker seg flere talenter.
– Det er positivt å komme inn hos Talent Norge og den private
kapitalen Sparebankstiftelsen Hedmark bidrar med gir nasjonal
oppmerksomhet. Jeg har snakket med dekanen og studenter på
Teaterhøgskolen  mange ønsker seg nå til Hamar og Teater
Innlandet. Det er jo helt fantastisk, sier Linhave Bamle.
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MYE PÅ PROGRAMMET: Thorleif Linhave Bamle leder et teater i vekst og har i 2020 hatt flere
kritikerroste oppsetninger. Teater Innlandet har også vist seg svært tilpasningsdyktig
ved å distribuere på digitale plattformer i koronaåret. Her er Linhave Bamle sammen med
Kari Slaatsveen i forbindelse med lanseringen av teateråret 2021.

overskudd til å dele
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Fra korn til cash
SpareBank 1 Østlandet feiret sitt 175årsjubileum i 2020. Opp gjennom tiden
er det samlet et betydelig antall gjenstander og skriftlig materiell som hver
for seg og samlet bidrar til å fortelle om bankens historie og om sparebank
tradisjonen. Jubileet har aktualisert behovet for å skaffe oversikt over
hva som finnes og ta vare på de gjenstandene som har verdi. Banken har også
et ønske om en utstilling som kan bidra til å belyse historien og bankens
posisjon som en viktig regional kapitalkilde i 175 år. Stiftelsen har i sine
vedtekter og strategi nedfelt at vi skal videreføre og formidle sparebank
tradisjonene.
Stiftelsen har derfor inngått et samarbeid med Anno som ble tildelt en gave
på 600 000 kroner til en temporær jubileumsutstilling og til kartlegging av de
historiske gjenstandene som finnes i bankens eie, med tanke på en mer permanent
museumsløsning. Blant annet innebar dette en fysisk sparebøsseutstilling og
den digitale utstillingen «Fra korn til cash» som ble lansert høsten 2020.

SER TILBAKE: Anno fikk en gave til kartlegging
av historiske bankgjenstander og en utstilling
i forbindelse med bankens jubileum. På museets
nettsider kan man nå se den digitale utstillingen
«Fra korn til cash».

Gaver og prosjekter 2020

sparebankstiftelsen hedmark

34
35

Erik Werenskiold aktualiseres til dagens utfordringer
Erik Werenskiold er en av Norges mest kjente kunstnere, særlig kjent for sine
illustrasjoner til Asbjørnsen og Moes folkeeventyr og Snorres kongesagaer.
Werenskiold vokste opp som sønn av kommandanten på Kongsvinger festning. Byen
under festningsmurene var i siste halvdel av 1800tallet et samlingspunkt for
noen av datidens store kulturpersonligheter. Mange av dem kom til å forme
ideene om en norsk nasjon og identitet.
Anno museum ønsker å løfte frem og ta eierskap til kunstneren gjennom en
større utstilling. Samtidig er det for Anno et mål med prosjektet å danne
grunnlag for debatt om begrepene tilhørighet og utenforskap, like aktuelt da
– som nå. Utstillingen skal stå i flere år og et stort antall skoleelever vil
få glede av prosjektet. Museet fikk en gave på 350 000 kroner til utstillingen
hvor også innholdet tilpasses barn og unge gjennom multimediaproduksjon,
demokrativerksted og materiell til et pedagogisk opplegg rundt temaet.

overskudd til å dele
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VIL UTVIDE PUBLIKUMMET: Festspillene i Elverum
planlegger å digitalisere formidlingen av minst
én konsert, et arrangement eller en aktivitet per
dag i den ni dager lange festivalen. Målet er å nå
yngre målgrupper. Bildet er fra 2018.

Festspillene i Elverum går digitalt
Festspillene i Elverum har lange tradisjoner med å gi et solid tilbud innen
musikk og andre kunstarter på et høyt kunstnerisk nivå. Over ni festspilldager
får publikum møte internasjonale toppmusikere. Festspillene legger vekt på
å presentere unge talentfulle og lovende kunstnere, men også å tilby unge
musikere inspirasjon og motivasjon gjennom møtet med noen av de fremste
musikerne.
Tradisjonene går faktisk helt tilbake til 1974 da festspillene i Elverum ble
opprettet av Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune. Arrangementene foregår
i ti kommuner i Hedmark, men 2020 bød på solide utfordringer på grunn av
koronapandemien. For 2021 planlegges et helt nytt digitalt opplegg. Spare
bankstiftelsen Hedmark ga høsten 2020 500 000 kroner i gave til en digital
festival hvor planen er å ha minst én digital konsert, et arrangement eller
en aktivitet per dag i den ni dager lange festivalen. Prosjektet er motivert
utfra å nå flere personer, og da i stor grad forsøke å nå yngre målgrupper.
Derfor vil attraktivitet for en ung målgruppe veie tungt i utvelgelsen av
konserttilbudet som strømmes eller produseres digitalt.
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LIV PÅ FESTNINGEN: Sommeren 2021 setter Foreningen
Eventyrfestningen i Kongsvinger opp en nyskrevet,
utendørs familiemusikal på Kongsvinger festning.
På og bak scenen vil det være rundt 50 lokale og
regionale aktører i alle aldre.

Eventyr på Festningen
Foreningen Eventyrfestningen i Kongsvinger har store ambisjoner. Sammen
med en rekke samarbeidspartnere, skal de teater, musikk og danseinteresserte
i kommunen engasjeres. Målet er et kulturelt flaggskip rettet mot barn og
unge. Sommeren 2021 planlegger foreningen å sette opp en nyskrevet, utendørs
familiemusikal på Kongsvinger festning kalt «Oberst Krebs og jakten på
festningssverdet». Manuset baserer seg løst på historiske hendelser fra
festningen på 1800tallet.
Medvirkende vil være regionale aktører i alle aldre, både profesjonelle og
amatører. Men planene stopper ikke der. Personligheter fra musikalen er tenkt
brukt i et interaktivt rollespill på dagtid, med barn som målgruppe, kalt
«Soldat for en dag». Medvirkende vil være aktivitetsledere i både rolle og
kostyme og er planlagt på og rundt festningen. Aktiviteten vil være åpent for
alle og prosjektet har fått 300 000 kroner fra Stiftelsen.

overskudd til å dele
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Humanitært
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.

Vi vil at alle skal kunne være med
Gjennom prosjektet «Hele laget» skal Sparebankstiftelsen Hedmark gi økonomisk
støtte til lag og foreninger for å hjelpe barn og unge med svak familie
økonomi.
En utfordrende familieøkonomi kommer til syne når noen slutter fordi de ikke
har råd til nytt utstyr – når det gamle er fravokst – eller at det alltid er
de samme barna som aldri blir med på for eksempel bortekamper eller trenings
samlinger – hvor en egenandel er påkrevd.
Det enkelte lag eller forening kan nå totalt søke om inntil 35.000 kroner i
året til tiltak rettet mot enkeltpersoner. Midlene som laget eller foreningen
mottar skal benyttes til innkjøp av utstyr eller dekke egenandeler og/eller
kontingenter for enkeltpersoner i en vanskelig økonomisk situasjon. Støtten er
således ikke ment som et tilskudd for å for eksempel redusere den generelle
kontingenten. For lagsutstyr etc. kan man søke på vanlig måte.
Gaven utbetales etter at laget eller foreningen, som har fått bevilget støtte,
rapporterer og dokumenterer hva pengene er brukt til.

Deltakelse og engasjement
Det er viktig med arenaer som gir tilknyt
ning og tilhørighet, også for å hindre at
mennesker faller utenfor. Derfor velger
Stiftelsen å satse på tiltak som skaper
deltakelse og engasjement.
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Koronastøtte fra Stiftelsen
Koronasituasjonen påvirket kraftig frivilligheten i 2020. Lag og
foreninger hadde betydelig bortfall av inntekter som i normale tider skal
drive aktivitetene. Konserter, festivaler, spel, oppsetninger, turneringer og
dugnader ble avlyst på løpende bånd utover året. Staten kom utover sommeren
med pakker som dekket rundt 70 prosent av tapene innen idretten og kulturen.
Stiftelsens tilpasning til situasjonen har vært tredelt:
• Ved de ordinære gaverundene ble det delt ut langt flere gaver som
aktivitetsstøtte enn tidligere gaverunder i et forsøk på å holde
frivilligheten i gang også i krevende tider.
• Stiftelsen gikk også tidlig ut med informasjon om at vi vedstår
tidligere gaver selv om arrangementer blir avlyst eller flyttet – og
at vi med gaven kan dekke allerede påløpte kostnader ved et avlyst
arrangement.
• Det tredje tiltaket var etableringen av koronafondet på 10 millioner
kroner.
Til koronafondet kom det inn nærmere 180 søknader og det ble gitt støtte til
nærmere 140 organisasjoner på totalt 4,25 millioner kroner. Det vil være mulig
å søke om støtte fra koronafondet også utover i 2021.

Liten fiolinist fikk en
digital scene under
Kirsten Flagstad
Festival.
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De frivillige kreftene
Felles for svært mange av tiltakene som støttes av Sparebankstiftelsen Hedmark
er at frivillig innsats er avgjørende for at de igangsettes, gjennomføres og
blir en suksess. Det er et betydelig antall timer folk legger ned for å skape
trivsel for andre.
Frivillige bidrar for eksempel til at flere kommer seg ut på tur, får lekse
hjelp, kan delta i idrett, korps eller andre fritidsaktiviteter. Over 60
prosent av befolkningen gjør frivillig arbeid, ifølge Frivillighet Norges
Frivillighetsbarometer. Undersøkelsen viser at antallet frivillige er stabilt,
men også at det er et stort potensial for å få med enda flere.
Sparebankstiftelsen Hedmark ønsker å gjøre stas på frivilligheten gjennom
å arrangere årlige, regionale gavefester. I løpet av vinteren 2020 hadde
Stiftelsen flere gavearrangementer rundt i Hedmark. Gavemottakere for 2019
ble samlet for felles hygge, erfaringsutveksling og utdeling av gavebrev.
Arrangementene ble avholdt i bankens lokaler i Kongsvinger, Brumunddal,
Tynset, Elverum og Hamar.

GAVEFEST: Gavefest i bankens lokaler
på Hamar med underholdning fra
Defrost Youth Choir.
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DNT er en av mange organisasjoner
som baserer sin virksomhet på
frivillig innsats. Far og datter
Eggen legger ned en betydelig
innsats for å gi allmennheten gode
turopplevelser. Foto: Knut Eggen
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First Seed
Sommeren 2018 gikk Sparebankstiftelsen Hedmark og den gangen Hedmark
Fylkeskommune sammen om å etablerer såkornfondet First Seed, med en
kapital på 100 millioner kroner. Skagerak Maturo ble valgt som forvalter
av fondet og Endre Krogsrud ble tilsatt som investeringsansvarlig for
fondet tidlig i 2019. Siden den gangen har Krogsrud lett etter gode
investeringer i selskaper med et stort vekstpotensial.

En prat med Endre Krogsrud, investeringsansvarlig i First Seed
Endre Krogsrud er godt fornøyd med tilfanget av selskaper i
Hedmark, og har flere interessante prosjekter han ser på. – Vi
har også lykkes med å tiltrekke annen risikokapital til regionen,
sier Krogsrud.
– Vi har i 2020 registrert noen færre nye selskaper i vår
liste, men det er jo naturlig når vi har holdt på en stund. Vi
har de siste to årene fått godt oversikt over hva som rører seg
i Hedmark, og det er mange spennende selskaper, sier Krogsrud.
Han forteller at de håper å gjøre to eller tre nye investeringer
i 2021 og at de i løpet av et par år vil vi være fullinvestert.
– Vil det si at alle pengene da er investert?
– Det vil ikke si at alle pengene er investert, vi må sitte igjen
med midler til oppfølgingsinvesteringer – som vi nå i 2020 gjorde
i VilMer og Trysil Maskin.
– Hvorfor kreves det oppfølgingsinvesteringer?
– Noe ganger tar ting mer tid og koster mer penger, men ofte er
det fordi det dukker opp spennende muligheter for selskapene vi
allerede ha investert i. Dette kan for våre porteføljeselskaper
for eksempel være oppkjøp, ny produkt og tjenesteutvikling,
eller satsing i nye markeder, sier Krogsrud.
I 2020 investerte First Seed i Onsite Security og gjennomførte
oppfølgingsinvesteringer i VilMer og Trysil Maskin.
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STØ KURS: Investeringsansvarlig for First Seed, Endre
Krogsrud er fornøyd med tilfanget av selskaper i Hedmark.

Skal skape selskapssuksesser
Bakgrunnen for at Stiftelsen i 2018 etablerte First Seed var
behovet for frisk kapital til innovasjoner og kommersialisering
av ideer og vekstselskaper. På sikt skal fondet bidra til at
nye virksomheter vokser frem, at nye arbeidsplasser skapes og at
bærekraftige klynger utvikler seg.
– Vi ser at det er muligheter til å engasjere annen risikokapital
i gode investeringer i Hedmark. Vi forsøker å få med andre
samarbeidsinvestorer i alle prosjektene våre, slik at vi utløser
mer kapital enn det fondet representerer.
I dette ligger det også at fondets kapital ofte også utløser
offentlig støtte fra investeringsordninger i Norge og EU.
– Faktisk kan dette utgjøre så mye som fem til seks ganger den
egenkapitalen som blir investert fra First Seed fondet,
forteller Krogsrud.
– Hvor mange investeringer blir det til neste år?
– Vi har fire–fem selskaper vi har løpende dialog med, og som kan
være interessante, avslutter den investeringsansvarlige.
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NEWTONROM: Stiftelsen har støttet
etablering av Newtonrom i Ringsaker,
Elverum, Magnor og Stor-Elvdal for å
bidra til økt realfagsinteresse blant
barn og unge i Hedmark. Her regnes det
på omkrets. Foto: Ringsaker kommune
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Styrets beretning

Innledning
Sparebankstiftelsen Hedmark er en av Norges største finansstiftelser.
Stiftelsens formål er å videreføre sparebanktradisjonene i Hedmark gjennom å
være en stor og langsiktig eier i SpareBank 1 Østlandet og gi deler av over
skuddet 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 å støtte den frivillige og ofte dugnadsbaserte
innsatsen i lokalsamfunnene og prioriterer prosjekter rettet mot barn og unge.
Stiftelsen støtter tiltak innenfor følgende formål:
•

Idrett og friluftsliv

•

Kultur og samfunn

•

Humanitært

•

Kunnskap

•

Entreprenørskap

Siden starten i 2017 har Stiftelsen bidratt med nærmere 337 millioner kroner
til allmennyttige formål i Hedmark.
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Virksomheten i 2020
Etter forutgående behandling i generalforsamlingen vedtok styret høsten 2019
en revidert kapitalforvaltningsstrategi med rammer for aksjeinvesteringer.
Første investering ble gjort i januar 2020. I løpet av 2020 ble det investert
over fire transjer for totalt 450 millioner kroner i internasjonale aksjefond.
Avkastningen for perioden ble 17,9 prosent, mot 9,4 prosent for referanse
indeksen.
Stiftelsens viktigste aktiva er egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Østlandet.
Basert på børskurs 31.12.20 var markedsverdien av egenkapitalbevisene 5,91
(5,58) milliarder kroner. Avkastningen på bankens egenkapitalbevis i 2020
inklusive utbytte ble 12,5 %.
Stiftelsen har over lengre tid arbeidet for å innarbeide en bestemmelse i
bankens vedtekter om at nærmere angitte kapital og strukturendringer krever
tilslutning fra de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene av representant
skapet. Motivet har vært å styrke egenkapitalbevisets stilling og gi eierne
økt innflytelse i viktige eierspørsmål.
Bankens representantskap vedtok i sitt møte i våren 2020 spesielle fler
tallskrav for kapitalforhøyelser, sammenslåing eller deling, omdanning til
aksjebank med videre. I slike saker kreves det heretter tilslutning fra minst
halvparten av de avgitte stemmene fra medlemmene som er valgt av egenkapital
beviseierne, i tillegg til tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte
stemmene i representantskapet. Videre ble det inntatt en bestemmelse om at
ingen eier kan velge flere enn halvparten av de egenkapitalbeviseiervalgte
medlemmene av representantskapet.
Vedtektsendringen medfører at Stiftelsen kan sikre flertall for et forslag til
behandling, samtidig som blokkering av et vedtak oppnås hvis en av de øvrige
egenkapitalbeviseiervalgte representantene er enig.
Styret vedtok i 2020 en bærekraftstrategi som skal tydeliggjøre og være
retningsgivende for Stiftelsens arbeid med bærekraft. Styret har valgt ut fire
prioriterte bærekraftsmål i strategien: God utdanning (mål 4), innovasjon og
infrastruktur (mål 9), bærekraftige byer og samfunn (mål 11) og stoppe klima
endringene (mål 14).
Samlet vedtok styret gaver for 123,6 millioner kroner i 2020, fordelt med 40
prosent til frivillighet og aktivitet og 60 prosent til forskning og kunnskap.
Det ble søkt om 253,9 millioner kroner til gaver fordelt på 962 søknader.
574 gavesøkere fikk innvilget gave.

Allmennyttige gaver til Hedmarkssamfunnet
Vår region er blant de regionene i landet med lavest andel av befolkningen
med høyere utdanning og regionen skårer også lavt når det gjelder forskning.

Styrets beretning

sparebankstiftelsen hedmark

47
49

Kunnskap er den viktigste betingelsen for regional utvikling, og styret har
derfor vedtatt en gavestrategi som prioriterer forskning og utdanning. Som
ledd i dette har Stiftelsen støttet Høgskolen i Innlandets arbeid med å bli
akkreditert som universitet. Etter en omfattende prosess konkluderte det
offentlige godkjenningsorganet (NOKUT) i juni 2020 med at høgskolen oppfylte
11 av 14 krav. Høgskolen planlegger å levere inn en ny og forbedret søknad
etter en forutgående prosess med NOKUT i løpet av annet kvartal i 2021.
For å legge til rette for en universitetssatsing i årene fremover har styret
vedtatt å tildele en ramme på inntil 125 millioner kroner til høgskolen fordelt
over de neste fire årene. Av dette bevilget styret 50 millioner kroner i 2020.
Stiftelsen har gjennom 2020 arbeidet videre med planene om Innlandet
Science Park. Formålet med prosjektet er å utvikle regionale innovative
økosystemer som bidrar til vekst og utvikling i regionen. Stiftelsens bidrag
til å realisere en science park med flere campus i Hedmark vil være kapital
til finansiering av byggene og gaver til forskning og utdanning for å realisere
innholdet. Som ledd i denne langsiktige satsingen bevilget styret i 2020 en
gave på 20 millioner kroner til et forskningssenter i Kongsvinger.
På grunn av Koronakrisen og de ulempene dette påførte frivilligheten vedtok
styret i mai å etablere et Koronafond på 10 millioner kroner. Fondet dekker
både inntektstap og påløpte kostnader til lag og foreninger som følge av
korona.
Av andre større gaveprosjekter i 2020 vil styret spesielt fremheve «dagstur
hyttene», et Innlandsprosjekt i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB (i
tidligere Oppland fylke) og det offentlige om turhytter, samt talentsatsingen
innen kunst og kultur i samarbeid med Talent Norge. Vi viser til egne omtaler
av disse prosjektene og andre utvalgte prosjekter i kapittel 3 i årsrapporten.
Regnskapsmessig gavekostnad ble 121,0 millioner kroner i 2020, mens samlede
gavevedtak i 2020 var 123,6 millioner kroner. Differansen er tilbakeføring av
tidligere vedtatte, ikke utbetalte gaver som følge av at prosjektet ikke ble
gjennomført. Gavetildelingene fordelte seg på følgene måte mellom de ulike
kategoriene:

Gaveområde

Tildelt (kr)

Idrett og friluftsliv

29 450 000

Kultur og samfunn

18 319 000

Kunnskap

74 222 000

Humanitært
Samlet vedtatt gavetildeling

1 644 000
123 635 000

En komplett liste over alle gaver som styret vedtok i 2020 finnes i egen note i
kapittel 5 i årsrapporten.
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Eierskap i SpareBank 1 Østlandet
Sparebankstiftelsen Hedmark skal forvalte de egenkapitalbevisene den ble
tilført ved opprettelsen og utøve et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap
i SpareBank 1 Østlandet. Målet med eierskapet er å få en konkurransedyktig
avkastning samt å bidra til bankens videre utvikling. Stiftelsen har vedtekts
festet at man skal eie mer enn 1/3 av egenkapitalbevisene i SpareBank 1
Østlandet.
Stiftelsens eiendeler består av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet,
markedsbaserte investeringer og likvider.
Eierstrategien beskriver retningslinjene for hvordan eierskapet skal utøves.
Ved utgangen av 2020 eide Stiftelsen 52,15 prosent av SpareBank 1 Østlandets
egenkapitalbevis, til sammen 60.404.892 bevis. Samlet bokført verdi av egen
kapitalbevisene (forrige år i parentes) var 3,083 (3,083) milliarder kroner.
Kostpris per egenkapitalbevis var 51,04 kroner. Børskurs 31.12.20 var 97,80
(92,50) kroner.
Basert på børskurs 31.12.20 var markedsverdien av egenkapitalbevisene 5,91
(5,58) milliarder kroner, en verdiøkning på 0,33 milliarder kroner.

Finansforvaltning
Samlet verdi av Stiftelsens markedsbaserte investeringer og likvider var ved
utgangen av året 2,24 (1,94) milliarder kroner. Dette bestod av 390 (610,5)
millioner kroner i bankinnskudd, 510 millioner kroner i aksjefond (0) og 1,34
(1,32) milliarder kroner i rentebærende papirer. Investeringene er balanseført
til markedsverdi.
Stiftelsens forvaltning av renteinvesteringer utføres av eksterne forvaltere
etter et definert mandat. Stiftelsens investeringer i aksjefond gjennomføres
etter seleksjon og med løpende analyse og oppfølging av uavhengig rådgiver.
Ekstern part utarbeider månedlig rapporter som viser transaksjoner og
avkastning og styret behandler rapportene løpende gjennom året.
•

Avkastningen for 2020 ble som følger (referanseindeks i parentes):

•

Aksjer, totalt investert 450 millioner kroner, 17,9 (9,4) prosent.

•

Obligasjoner og sertifikater, 0,8 (0,6) prosent.

•

Bankinnskudd, 1,1 (0,6) prosent.

Videreutvikling av rammeverk, retningslinjer og rutiner
Styret reviderer årlig alle styringsdokumenter. Strategi og retningslinjer
for internkontroll gir rammene for Stiftelsens risikostrategi og hvordan
risikoer Stiftelsen er eksponert for skal styres og kontrolleres. I hen
hold til rutinene skal daglig leder regelmessig gjennomføre risikoanalyse,
risikovurdering, kontrollkartlegginger og iverksette eventuelle tiltak.
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Status rapporteres regelmessig til styret. Stiftelsen har engasjert rådgivende
internrevisor som avleverer sin rapport til styret.
Gaveportalen er videreutviklet for å sikre at det er enkelt å være søker, at
søknadene har god kvalitet og tilstrekkelig informasjon og for å understøtte
de administrative rutinene i forbindelse med søknadsbehandling, rapportering
og utbetalinger.
For å beregne og synliggjøre økonomisk risiko har Stiftelsen innført årlige
stresstester etter samme metodikk som pensjonskasser.

Finansiell risiko
Stiftelsens eier – og kapitalforvaltning kan deles inn i fire kategorier:
•

Egenkapitalbevis

•

Driftsreserve. Reserver til 3 års gaveutdeling og drift

•

Beredskapskapital
—

Likvid beredskapskapital (lav risiko og høy likviditet)

—

Langsiktig beredskapskapital (middels til høy risiko og
middels til høy likviditet)

•

Langsiktige finansinvesteringer — aksjer (høy risiko)

Kapitalforvaltningsstrategien er Stiftelsens overordnede retningslinjer for
forvaltningen av Stiftelsens midler ut over egenkapitalbevisene i SpareBank 1
Østlandet. Rammeverket omfatter strategiske mål, avkastningsmål og risiko,
strukturering av forvaltningen, organisering, aktivafordeling, plasserings
rammer samt rapportering og oppfølging.
Stiftelsens viktigste risiko er knyttet til eierskapet i SpareBank 1
Østlandet. Markedsverdien på investeringen i banken beløpte seg til 5,91
(5,58) milliarder kroner ved utgangen av året. Eierskapet er en viktig del av
Stiftelsens formål, og det er vedtektsfestet at man skal eie mer enn 1/3 av
egenkapitalbevisene i banken. Investeringen utgjør omkring 70 % av Stiftelsens
eiendeler og medfører at konsentrasjonsrisikoen er høy.
For å forvalte eierskapet på en kompetent og forutsigbar måte har Stiftelsen
utarbeidet et offentlig tilgjengelig eierforventningsdokument. Med dette som
utgangspunkt arbeider styret etter en årsplan for eierstyring. Stiftelsen er
representert i bankens styre og har 6 av 12 egenkapitalbevisrepresentanter
i bankens representantskap.
Stiftelsens rentebærende plasseringer består av renteinstrumenter og bank
innskudd. I henhold til vedtektene skal en betydelig andel av midlene
plasseres konservativt i lavrisiko rentepapirer og bank med lav risiko.
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For langsiktige investeringer har Stiftelsen vedtatt rammer for investeringer
i diversifiserte aksjefond.
Styret skal påse at Stiftelsens midler forvaltes i tråd med Stiftelsens formål
og vedtekter. Styret behandler årlig kapitalforvaltningsstrategien samt rutine
for finansforvaltningen og strategi og retningslinjer for internkontroll.
Stiftelsens stresstest av finansielle eiendeler tar utgangspunkt i stresstest
scenarioer basert på definerte verdiendringer i rente, aksje, eiendoms,
valuta og kredittmarkedene. De ulike scenarioene er valgt slik at beregnet
tap tilnærmet skal representere et konfidensnivå på 99,5 prosent (99,5 prosent
Value atRisk) over en tidshorisont på ett år. Valgte scenarioer er i hovedsak
basert på det som følger av Solvens IIregelverket. Dette innebærer at risi
koen uttrykkes på en sammenlignbar måte for renter, aksjer, eiendom, valuta,
kredittmarginer og konsentrasjon.

Styrende organer
Generalforsamlingen er Stiftelsens øverste organ og har 14 medlemmer.
Generalforsamlingen i 2021 består av 7 menn og 7 kvinner. Leder av general
forsamlingen 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 NilsArne Nordheim. Styremedlemmer er Trond Hagerud, Hanne Sverdrup Dahl,
Marianne Olssøn og Bjørnar Håkensmoen. Styret har i 2020 avholdt 9 ordinære
styremøter.

Administrasjon, HMS og likestilling
Sparebankstiftelsen Hedmark har kontor i Hamar. Administrasjonen består av
direktør ToreAnstein Dobloug, leder for samfunn og gaver Kristin Vitsø
Bjørnstad og prosjektleder Michael Oreld.
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt og har ikke iverksatt
spesielle arbeidsmiljøtiltak. Det er med to menn og en kvinne god kjønns
balanse i administrasjonen og det har ikke vært behov for særskilte tiltak
på dette området. Det er ikke registrert skader eller ulykker som følge av
virksomheten.
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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
bærekraft som en av sine vurderingskriterier ved gavetildelinger.

Resultat og disponering av overskudd
Sparebankstiftelsen Hedmark fikk i 2020 et resultat på 226,6 millioner kroner.
Stiftelsen er en allmennyttig stiftelse og er fritatt beskatning.
Stiftelsens inntekter bestod av utbytte, renteinntekter og realiserte og
urealiserte gevinster på verdipapirer.
Stiftelsen mottok utbytte fra SpareBank 1 Østlandet på 281,9 millioner kroner.
Samlede renteinntekter og verdiøkning av markedsbaserte finansielle omløps
midler beløp seg til 86 millioner kroner. Urealiserte kurstap på rentepapirer
var 5 millioner kroner.
Ordinære driftskostnader var 9,5 millioner kroner.
Overskuddet for 2020 foreslås disponert slik:
Overføringer annen egenkapital: Kr. 226 603 777
Balansen viser en egenkapital på Kr. 5 187 199 610
Styret mener det framlagte årsregnskapet viser en rettvisende oversikt over
virksomhetens utvikling, resultat og stilling.

Fremtidsutsikter
Stiftelsens inntekter er finansinntekter. Stiftelsens investeringshorisont
er svært lang. Aktiviteten baserer seg i liten grad på overordnede makro
økonomiske forventninger. Virksomheten er først og fremst knyttet til utbytte
fra eierskapet i SpareBank 1 Østlandet, samt avkastning på de finansielle
investeringene.
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Markedsuroen som ble utløst av Koronaviruset har i begrenset grad påvirket
markedsverdien av Stiftelsens eiendeler. Konsekvensene av viruset på kort og
lengre sikt er fortsatt usikker. SpareBank 1 Østlandets styre har anbefalt
overfor representantskapet å utbetale 50 prosent av konsernets resultat i
utbytte. Dersom myndighetene ikke har innsigelser vil utbyttet utbetales i
to omganger, i annet og fjerde kvartal 2021.
Styret kjenner ikke til andre forhold av betydning for Stiftelsen som ikke
fremgår 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.

Hamar, 17.03.2021

Nils Arne Nordheim

Marianne Olssøn

Hanne Sverdrup Dahl

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

Bjørnar Håkensmoen

Trond Hagerud

ToreAnstein Dobloug

Styremedlem

Styremedlem

Daglig leder
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Egenprodusert robot testes av
konsentrerte elever ved Newton
Ringsaker.
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UT I NATUREN: Hamar Naturskole fikk
støtte til skaphenger med friluftsutstyr for skoleklasser som skal på
tur. Foto: Hamar Naturskole
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Årsregnskap 2020
Resultatregnskap
Note

2020

2019

Salgsinntekt

0

4 544

SUM DRIFTSINNTEKTER

0

4 544

Driftsinntekter og driftskostnader
DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER
1 475

0

Lønnskostnad

Varekostnad
1

6 154 518

5 618 774

Avskrivning på varige driftsmidler

2

50 000

50 000

Gaver

3

121 031 800

59 145 000

Annen driftskostnad

3 356 627

4 128 944

Sum driftskostnader

130 594 420

68 942 718

(130 594 420)

(68 938 173)

DRIFTSRESULTAT

Finansinntekter og finanskostnader
FINANSINNTEKTER
Urealisert gevinst aksjefond

60 858 424

Urealisert gevinst obligasjoner og sertifikater

0
7 440 887

Annen renteinntekt

20 062 059

33 737 889

Annen finansinntekt

281 937 105

248 871 410

Sum finansinntekter

362 857 588

290 050 186

313

2 708

5 485 728

5 238 843

173 350

9 047 268

Sum finanskostnader

5 659 391

9 049 976

NETTO FINANSPOSTER

357 198 197

281 000 209

226 603 777

212 062 036

0

0

Ordinært resultat

226 603 777

212 062 036

Årsresultat

226 603 777

212 062 036

226 603 777

212 062 036

226 603 777

212 062 036

FINANSKOSTNADER
Annen rentekostnad
Urealisert tap obligasjoner og sertifikater
Tap ved salg obligasjoner og sertifikater

Ordinært res. før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat

Overf. og disponeringer
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERF. OG DISP.
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Balanse pr. 31.12.2020
Note

31.12.2020

31.12.2019

2

97 100

147 100

97 100

147 100

Eiendeler
ANLEGGSMIDLER
VARIGE DRIFTSMIDLER
DRIFTSLØSØRE, INVENTAR, VERKTØY, KONTORM.
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
3 083 244 564

3 083 244 564

Sum finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap

5

3 083 244 564

3 083 244 564

SUM ANLEGGSMIDLER

3 083 341 664

3 083 391 664

ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

3 963 567

4 714 369

Sum fordringer

3 963 567

4 714 369

1 328 081 707

OMLØPSMIDLER
Fordringer

Investeringer
Markedsbaserte obligasjoner

6

1 344 150 519

Markedsbaserte aksjefond

6

510 456 453

0

1 854 606 972

1 328 081 707

389 919 559

610 545 358

SUM OMLØPSMIDLER

2 248 490 099

1 943 341 435

SUM EIENDELER

5 331 831 763

5 026 733 099

Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
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Balanse pr. 31.12.2020
Note

31.12.2020

31.12.2019

GRUNNKAPITAL

4

1 400 000 000

1 400 000 000

Annen innskutt egenkapital

4

2 587 900 000

2 587 900 000

3 987 900 000

3 987 900 000

Egenkapital og gjeld
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

1 199 299 610

972 695 833

Sum opptjent egenkapital

4

1 199 299 610

972 695 833

SUM EGENKAPITAL

5 187 199 610

4 960 595 833

Leverandørgjeld

105 362

1 253 753

Skyldig offentlige avgifter

520 838

496 086

143 410 667

63 995 558

GJELD
Kortsiktig gjeld

Vedtatte ikke utbetalte gaver

3

Annen kortsiktig gjeld

595 285

391 869

Sum kortsiktig gjeld

144 632 152

66 137 266

SUM GJELD

144 632 152

66 137 266

5 331 831 763

5 026 733 099

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Hamar, 17.03.2021

Nils Arne Nordheim

Marianne Olssøn

Hanne Sverdrup Dahl

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

Bjørnar Håkensmoen

Trond Hagerud

ToreAnstein Dobloug

Styremedlem

Styremedlem

Daglig leder
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Kontantstrømoppstilling
31.12.2020

31.12.2019

226 603 777

212 062 036

0

0

(5 109 350)

9 044 013

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
 Periodens betalte skatt
+ Tap /  Vinning ved salg av anleggsmidler
+ Ordinære avskrivninger

50 000

50 000

(1 148 392)

856 766

Forsk.bet. og andre oml.midler IB

4 714 369

107 879

 Forsk.bet. og andre oml.midler UB

+/ Endring i leverandørgjeld
+/ Endring i andre tidsavgrensningsposter

3 963 567

4 714 369

 Trekk og avgifter IB

496 086

599 662

+ Trekk og avgifter UB

583 103

496 086

 Avsetn. og annen korts. gjeld IB

64 387 427

60 014 387

+ Avsetn. og annen korts. gjeld UB

143 943 688

64 387 427

Sum +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter

80 394 080

(337 027)

300 790 116

221 675 789

 Aksjer og andeler (AM) IB

3 083 244 564

3 083 244 564

+ Aksjer og andeler (AM) UB

3 083 244 564

3 083 244 564

= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
 Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler

 Vinning ved avgang aksjer/andeler
+ Tap ved avgang aksjer/andeler

5 282 700

3 255

173 350

9 047 268

 Obligasjoner (OM) IB

1 328 081 707

1 313 312 580

+ Obligasjoner (OM) UB

1 854 606 972

1 328 081 707

Sum  Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

521 415 915

23 813 140

(521 415 915)

(23 813 140)

0

0

(220 625 799)

197 862 649

610 545 358

412 682 710

389 919 559

610 545 358

389 590 663

610 270 540

328 896

274 818

389 919 559

610 545 358

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
= Netto endring i kontanter mv
Beholdning av kontanter 01.01.
= Kontantbeholdning 31.12.

Kontantbeholdning mv framkommer slik:
ntanter og bankinnskudd pr 31.12.
+ Skattetrekkinnskudd o.l. pr 31.12.
= Beholdning av kontanter mv 31.12.

Årsregnskap

sparebankstiftelsen hedmark

59
61

Noter
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk,
herunder norsk regnskapsstandard for ideelle stiftelser.

Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler.
Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales
i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å
skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på
langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke
som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.
Inntektsføring
Stiftelsens inntekter er renteinntekter, utbytte og andre finans
inntekter. Dette inntektsføres når de påløper.
Gaver
Gaver vedtas av styret og gaveutdelinger blir kostnadsført i perioden
tildelingen blir vedtatt.Vedtatte, ikke utbetalte gaver er oppført i
balansen som gjeld ved årsslutt.
Investeringer i tilknyttede selskap
Investeringer der stiftelsen har betydelig eierandel defineres som
tilknyttede selskap. Stiftelsen eier egenkapitalbevis i SpareBank 1
Østlandet, klassifisert som finansielle anleggsmidler og bokført til
historisk kostpris.
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 neddiskonteringer når effekten av neddiskonteringen er uvesentlig
for regnskapet.
Finansielle omløpsmidler
Finansielle omløpsmidler føres til markedsverdi med urealisert gevinst
i resultatregnskapet. Dette i henhold til regnskapsreglene for ideelle
stiftelser.
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Gjeld
Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.
Skatt
Stiftelsen er registrert som ideell organisasjon med formål å støtte
allmennyttige formål. Stiftelsen er således ikke skattepliktig.
Pensjonsforpliktelser
Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale, og avtalen
er en innskuddsplan som ikke medfører andre forpliktelser ut over
innbetaling av årets premie. Årets premie beregnes på basis av lønn i
samme periode. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført
i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.
Utenlandsk valuta
Stiftelsens virksomhet foregår hovedsakelig i norske kroner. Stiftelsen
har investeringer i aksjefond i utenlandsk valuta.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden.
Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd
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Note 1 – Lønnskostnad
Selskapet har hatt 3 årsverk i regnskapsåret.
Spesifikasjon av lønnskostnader

2020

2019

4 965 038

4 059 347

Arbeidsgiveravgift

738 548

692 212

Pensjonskostnader

427 297

838 845

Lønn

Andre lønnsrelaterte ytelser
TOTALT

Ytelser til ledende personer og revisor

23 635

28 371

6 154 518

5 618 774

2020

2019

1 785 120

1 751 540

Styremedlemmer

560 000

461 305

Generalforsamling

141 040

169 950

Daglig leder

Revisjonshonorar, som består av:
Lovpålagt revisjon (inkl MVA)

90 913

86 013

Samlet honorar til revisor

90 913

86 013

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

Note 2 – Avskriving på varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1

284 326

+ Tilgang

0

 Avgang

0

Anskaffelseskost pr. 31/12

284 326

Akk. av/nedskr. pr 1/1

137 226

+ Ordinære avskrivninger

50 000

+ Avskr. på oppskrivning

0

 Tilbakeført avskrivning

0

+ Ekstraord nedskrivninger

0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12
Balanseført verdi pr 31/12
Prosentsats for ord.avskr
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Note 3 – Gaver
Gaveutdeling

2020

2019

63 995 558

59 636 424

41 616 691

54 785 866

123 635 000

60 610 000

Bortfall av gaver, tidligere bevilget

2 603 200

1 465 000

Bevilgede gaver, ikke utbetalt 31.12.

143 410 667

63 995 558

Bevilgede gaver, ikke utbetalt

01.01.

Årets utbetalte gaver
Årets bevilgninger

Note 4 – Selskapskapital

Pr 1.1.

Grunnkaptial

Annen innskutt
egenkapital

Annen egenkapital

Sum egenkapital

1 400 000 000

2 587 900 000

972 695 833

4 960 595 833

226 603 777

226 603 777

1 199 299 610

5 187 199 610

+ Fra årets resultat
Pr 31.12.

1 400 000 000

2 587 900 000

Note 5 – Investeringer i tilknyttet selskap
Egenkapitalbevis er vurdert til kostpris.
Stiftelsen har følgende eierandel i SpareBank 1 Østlandet:
Antall egenkapitalbevis
60 404 892

Eierandel

Pålydende

Kostpris

52,15%

50

3 083 244 564

Markedsverdi (børskurs) av egenkapitalbevisene pr. 31.12.2020 er kr 5 907 598 438
I henhold til finansforetaksloven og SpareBank 1 Østlandets vedtekter har ikke
stiftelsen bestemmende innflytelse i SpareBank 1 Østlandet.
Nøkkeltall fra SpareBank 1 Østlandet konsern kvartalsrapport 4. kvartal 2020
Tall i millioner kroner
Resultat etter skatt
Netto ansvarlig kapital
Egenkapitalprosent

Årsregnskap

2020

2019

1 608

1 925

16 704

15 444

11,7%

11,8%
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Note 6 – Markedsbaserte verdipapirer
Markedsbaserte verdipapirer består av en portefølje forvaltet av Odin Forvaltning
og internasjonale aksjefond hvor Gabler Investments er rådgiver med følgende
verdier:
2020

2019

Kostpris

1 796 998 119

1 325 844 850

Bokført verdi 1.1. obl. og sertifikater

1 328 081 707

1 313 312 580

Tilgang obl. og sertifikater

604 315 590

Tilgang aksjefond

449 598 029

Avgang obl. og sertifikater
Resultatført endring i året obl. og sertif.
Resultatført endring i året aksjefond
Bokført Verdi 31.12. obl. og sertifikater
Bokført Verdi 31.12. aksjefond

 587 870 400
376 378

14 769 127

60 858 424
1 344 150 519

1 328 081 707

510 456 453

Note 7 – Bankinnskudd, kontanter o.l.
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12.2020 kr 328 896 og utgjorde pr 31.12.2019
kr 274 818.

overskudd til å dele

Årsregnskap

64

66

KPMG AS
Sørkedalsveien 6
Postboks 7000 Majorstuen
0306 Oslo

Telephone +47 45 40 40 63
Fax
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Sparebankstiftelsen Hedmarks årsregnskap som viser et overskudd på kr 226 603 777.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap 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 2020, og av dens resultater 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.
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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.
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:
•

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 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
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 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 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.

2
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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, 25. mars 2021
KPMG AS

Svein Arthur Lyngroth
Statsautorisert revisor
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BEREDSKAP: De frivillige
beredskapsorganisasjonene gjør en
viktig innsats i søk og redning.
Godt utstyr er viktig for å kunne
gjøre en effektiv jobb.
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Gavetildelinger 2020

Mottaker

Beløp

Kategori

Region

Høgskolen i Innlandet

25.000.000

Kunnskap

Hele Hedmark

Høgskolen i Innlandet

25.000.000

Kunnskap

Hele Hedmark

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger

20.000.000

Kunnskap

Hele Hedmark

Innlandet Fylkeskommune

6.850.000

Idrett og friluftsliv

Hele Hedmark

Talent Norge

6.150.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Sparebanken Hedmarks Kunstfond

2.000.000

Kultur og samfunn

Hele Hedmark

Flisa Allianseidrettslag

1.350.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Foreningen Lær Kidsa Koding

1.187.000

Kunnskap

Hele Hedmark

Nordre Trysil IL

1.000.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Moelven Idrettslag

1.000.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Ridabu Idrettslag

1.000.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Geitmyra Ringsaker matkultursenter
for barn

1.000.000

Kunnskap

Hedmarken

Stoppested Verden

900.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Nybygda Idrettslag

750.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Anno Museum

600.000

Kultur og samfunn

Hele Hedmark

Vitensenteret Innlandet

550.000

Kunnskap

Hele Hedmark

Tolga Idrettslag

500.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Alvdal Skytterlag

500.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Festspillene i Elverum

500.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Ringsaker Skateklubb

450.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Brumunddal Allianseidrettslag

420.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Tycho Brahe Instituttet

400.000

Kunnskap

Glomdalen

Vaaler Idrettsforening

400.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Elverum Kommune

400.000

Kunnskap

Østerdalen

Kirsten Flagstad Festival
– Klassisk Hedmarken

400.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Kvikne Løypelag

400.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Hedemarken Turistløyper

400.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Foreningen Ubarka

400.000

Kultur og samfunn

Hele Hedmark

Brøttum Idrettslag

400.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Anno Museum

350.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Kjellmyra Idrettslag

300.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Tørmoen Skytterlag

300.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Alvdal Idrettslag

300.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Anno Museum

300.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Foreningen Ung Klang

300.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Foreningen Eventyrfestningen

300.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Hamar Skiklubb

280.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Storhamar Håndball

275.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Kulturkollektivet

250.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Atlungstad Brenneri

250.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Ankerskogen Tennis

250.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Elverum Fotball

250.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

PS:Prosjekter

250.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Innlandet Fylkeskommune

250.000

Kunnskap

Hedmarken
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Ringsaker Idrettsforening

230.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Furnes Fotball

210.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

NMK Elverum

200.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Elverum Kommune

200.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Storhamar Fotball

200.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Tynset Idrettsforening

200.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Vaaler Idrettsforening

200.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Hamar Teater

200.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Neglespretten Wakeboard og Barfotklubb

200.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Hernes Idrettslag

200.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Aukrust AS

200.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Storhamar Fotball

200.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Nes Røde Kors

200.000

Humanitært

Hedmarken

Rena Idrettslag

200.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Elverum Håndball

200.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Atlungstad Rideklubb

200.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Åsbygda IL Hovedlaget

180.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Ottestad Idrettslag

175.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Hamar og Hedemarken Turistforening

170.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Storhamar Håndball

150.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Finnskogen Natur & Kulturpark

150.000

Kunnskap

Glomdalen

Tynset Røde Kors Hjelpekorps

150.000

Humanitært

Østerdalen

Storhamar Håndball

150.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Ringsaker Skateklubb

150.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Brumunddal Fotball

150.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Brumunddal Røde Kors Hjelpekorps

150.000

Humanitært

Hedmarken

Hamkam Fotball Yngres Avdeling

150.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Vinjeveien/Lauvåsen Løypelag

150.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Brumunddal Fotball

150.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Idrettslaget Trysilgutten

150.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Åsnes Finnskog Idrettslag

130.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Norges Jeger og Fiskeforbund Hedmark

125.000

Idrett og friluftsliv

Hele Hedmark

Tynset Idrettsforening

120.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Stange Skateboardklubb

100.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Løten Friidrett

100.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Dala Makers

100.000

Kunnskap

Hedmarken

Tynset Museums og Historielag

100.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Trysil Røde Kors Hjelpekorps

100.000

Humanitært

Østerdalen

Godshuset Løten

100.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Vingelen Idrettslag

100.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Haslemoen Motorsport Klubb

100.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Åsa Idrettslag

100.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Kna Solør Motorsport

100.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Løten Rulleklubb

100.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Engerdal Kommune

100.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

overskudd til å dele
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Braskereidfoss Idrettslag

100.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Kongsvinger Roklubb

100.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Stange Sportsklubb

100.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Alvdal Idrettslag

100.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Hedmark Skikrets

100.000

Idrett og friluftsliv

Hele Hedmark

Brydalen Ungdomslag

100.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Vaaler Idrettsforening

100.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Hamar Idrettslag Hovedlaget

100.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Koppang Jaktskytterklubb

100.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

NordOdal Idrettslag

100.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Dalsbygda Samfunnshus

100.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Åsnes Og Omegn Hundeklubb

100.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Hedmark Skikrets

100.000

Idrett og friluftsliv

Hele Hedmark

Furnes Fotball

100.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Hedmark Folkemusikklag

100.000

Kultur og samfunn

Hele Hedmark

Stiftelsen Overskuddsfabrikken

90.000

Humanitært

Glomdalen

Kongsvinger IL Ishockey

85.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Grue Kommune

80.000

Kunnskap

Glomdalen

Ilseng Samfunnshus

80.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Vang Jakt Og Fiskeforening

80.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Vollkoia Turløyper

80.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Disenå Samfunnshus’ Venner

80.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Disenå Idrettslag

80.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Åstdalen Turløyper

80.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Ps:Prosjekter

80.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Stange Sportsklubb

80.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Morodalsfestivalen

75.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Kvennstuguteatret

75.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Tynset Idrettsforening

75.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Anno Museum

75.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Stor Elvdal Røde Kors

75.000

Humanitært

Østerdalen

Hof Idrettslag

75.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Vang Historielag

75.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Nmk Hamar – Vendkvern Motorbane

75.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Team Trysils Mekkeklubb

75.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Løten Historielag

75.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Stange Sportsklubb

70.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Eidskog Fotball

70.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Hamar Idrettslag Hovedlaget

65.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Nordbygda Håndball

65.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Åsmarka Idrettslag

65.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Åsnes Jakt Og Fiskeforening

60.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn

60.000

Humanitært

Hedmarken
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Norsk Folkehjelp Hamar

60.000

Humanitært

Hedmarken

Brøttum Røde Kors

60.000

Humanitært

Hedmarken

Åsmarka Idrettslag

60.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Vinger Kulturforum

60.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Kongsvinger Roklubb

60.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Flisa Allianseidrettslag

55.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Nedre Ankerløkken Vel

50.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Mjøsskate

50.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Svullrya Aktivitet og Utvikling

50.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Film i Fellesskap Glomma

50.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Espa Turstilag

50.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Tussevangen Vel

50.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Elverum Turn

50.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Brydalen Ungdomslag

50.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Hamar Idrettslag Hovedlaget

50.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Ularmfestivalen i Kongsvinger

50.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Skarnes IL

50.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Tolga Røde Kors

50.000

Humanitært

Østerdalen

Møteplassen Elverum

50.000

Humanitært

Østerdalen

Elverum Røde Kors

50.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Hamar Musikkråd

50.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Flisa Allianseidrettslag

50.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Ottestad Idrettslag

50.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Norsk Folkehjelp Kongsvinger

50.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Glorvigsmoen Vel

50.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Elverum Fotball

50.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Moelven Idrettslag

50.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Hamar Skiklubb

50.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Nordre Trysil IL

50.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Norsk Folkehjelp Rena

50.000

Humanitært

Østerdalen

Ryskdalen & Solberglia Hyttevel

50.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Idrettslaget Nansen

50.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Stange Kommune

50.000

Kunnskap

Hedmarken

Elverum Janitsjarkorps

50.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Hamar Kommune

50.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Vang Orienteringslag

50.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Alvdal Turforening

50.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Festningen Frisbeeklubb

50.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Elverum Golfklubb

50.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Nordisk Poesifestival
– Rolf JacobsenDagene

50.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Kvikne Skolemusikk

50.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Furnesfjorden Kajakklubb

50.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

overskudd til å dele
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Brandval Skolemusikk

50.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Fjelltun IL

50.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Nymusikk Innlandet

50.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Ungdomslaget Samhold

50.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Elverum Fotball

50.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Hamar Frisbeeklubb

50.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Hamar Janitsjarskole

45.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Vang Skiløperforening

45.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Solør Rideklubb

45.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen
Østerdalen

Lørdalen Sportsklubb

40.000

Idrett og friluftsliv

Åsnes Skytterlag

40.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Tylldal IL Hovedlaget

40.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Drevsjø Omegn Vel

40.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Brumunddal Brass

40.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Foreningen Sommerteateret på Atlungstad

40.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Eidskog Røde Kors

40.000

Humanitært

Glomdalen

Elverum Esport

40.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

NordOdal Idrettslag

40.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Verven Paradis Velforening

40.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Lisetra Og Hyllsjøen Vel

40.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Deset Grendeutvalg

40.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Kvikne Idrettslag

40.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Ingeborg Refling Hagens Kulturhus
Fredheim

40.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Hamar Teater Ung

40.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Brumunddal Fotball

35.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Storhamar Fotball

35.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Alvdal Idrettslag

35.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Løten Fotballklubb

35.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Ottestad Idrettslag

35.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Stange Sportsklubb

35.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Hamkam Fotball Yngres Avdeling

35.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken
Østerdalen

Elverum Fotball

35.000

Idrett og friluftsliv

Vang Jakt og Fiskeforening

35.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Alvdal Turforening

35.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Tynset Idrettsforening

35.000

Humanitært

Østerdalen

Slåstad Idrettslag

35.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Romedal Idrettslag

34.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Brumunddal Speidergruppe

30.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Ljørdalen Løypeforening

30.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Elverum Hundeklubb

30.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Rud Vel

30.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Åsnes Finnskog Historielag

30.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Elverum Barnemusikkteater

30.000

Kultur og samfunn

Østerdalen
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Breisjøseter Venner

30.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Hamar Idrettslag Hovedlaget

30.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Jømna/Heradsbygd Skolekorps

30.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Sør Odal Skolekorps

30.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Kongsvinger Skolekorps

30.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Furnes Speidergruppe

30.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Hof Idrettslag

30.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Tynset Barne og Ungdomsteater

30.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Tolga Turlag

30.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Annelandets Venner

30.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Basecamp Os

30.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Kunja Taekwondo Klubb Nord Odal

30.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Vang Orienteringslag

30.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Engerdal Sportsklubb

30.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Ajer Innebandyklubb

30.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Bjørkelia Velforening

30.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Hytte og Velforeningen i
TrysilKnuts Fjellverden

30.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Ringsaker Røde Kors

30.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Ljøradalen Grendeutvalg

30.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Hamar og Omegn Bueskyttere

30.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Oppstad Idrettslag

30.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Vang Skolekorps

30.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Løten Speidergruppe

30.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Tobøl IL

30.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Romedal Vel

30.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Fotballaget Fart

30.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Hedemarken Rideklubb

30.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Kongsvinger Røde Kors

30.000

Humanitært

Glomdalen

Hamar Idrettslag Hovedlaget

30.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Engerdal Sportsklubb

28.500

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Brøttum Speidergruppe av
Norges Speiderforbund

25.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Sørskogbygda Skolekorps

25.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Hamarrevyen

25.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Furnes Jakt og Fiskeforening

25.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Romedal Vel

25.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Nes Røde Kors

25.000

Humanitært

Hedmarken

Hamar Sanitetsforening

25.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Nordre Elverum Jakt, Fiske og
Grunneierforening

25.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Hamar Frisbeeklubb

25.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Vang Skolekorps

25.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Oppstad Idrettslag

25.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

NMK Hamar – Vendkvern Motorbane

25.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

overskudd til å dele
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Kultur og samfunn

Østerdalen

Lonås Grendehus

25.000

Stiftelsen Støttesenter mot incest og
seksuelle overgrep Hamar

25.000

Humanitært

Hedmarken

Åsnes og Hof Travklubb

25.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Alvdal Idrettslag

25.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Ringsaker Teater

25.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Vennersberg Skolekrets

25.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Løten Røde Kors

25.000

Humanitært

Hedmarken

Opera Di Setra

25.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Eidskog Sportsskyttere

20.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen
Østerdalen

Slåttmyrbakken Velforening

20.000

Idrett og friluftsliv

Nesskogen Grendelag

20.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Grøndalen Idrettslag

20.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Austmarka Samfunnshus

20.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Støtteforeningen For Kreftrammede

20.000

Humanitært

Hele Hedmark

Vang Jakt og Fiskeforening

20.000

Kunnskap

Hedmarken

Eltedalen og Elgsmyra Vel

20.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Anno Museum

20.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Tronbøl Vel

20.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Åsbygda Velforening

20.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Brandval Skolemusikk

20.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Engerdal Sportsklubb

20.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Odal Klatreklubb

20.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Børkevegen Vel

20.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Holseter Vel

20.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Innlandsmusikalen

20.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Ung i Kor Sørøst

20.000

Kultur og samfunn

Hele Hedmark

Vestby Grendeutvalg

20.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Næroset Idrettslag

20.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Mosprætten

20.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Lismarka/Mesnali Brass

20.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Vestsida Grendelag

20.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Brøttum Skolekorps

20.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Tynset Skatepark

20.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Byen Vår Kongsvinger

20.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Brumundheim Sa

20.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Norske Redningshunder, Røros Lag

20.000

Humanitært

Østerdalen

Tangen Samfunnshus
v/Christiansen Bjarne

20.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Hedmark Folkemusikklag

20.000

Kultur og samfunn

Hele Hedmark

NordØsterdal Hestesportsklubb

20.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Brandval Skolemusikk

20.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Innlandet Friidrettskrets

20.000

Idrett og friluftsliv

Hele Hedmark

Brumunddal Brass

20.000

Kultur og samfunn

Hedmarken
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Mjølner Speidergruppe

20.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Dala Makers

20.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

StorElvdal Skolekorps

20.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Kongsvinger og Omegn Skytterlag

20.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Møteplassen Elverum

20.000

Humanitært

Østerdalen

Romedal og Vallset Jente og Guttekorps

20.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Bjølset Grendehus

20.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Brumunddal Allianseidrettslag

20.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Ideverkstedet Tynset Teknolab

20.000

Kunnskap

Østerdalen

Rendalen Skolemusikk

20.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Alvdal Turforening

20.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Øvre Vang Kjøre og Rideklubb

20.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Stange Skoles Musikkorps

20.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Hedemarken Rideklubb

20.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Nordbygda Fotball

20.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Oppstad Samfunnshus

20.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Hof Samfunnshus

20.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Hamar Teater

20.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Elverum Håndball

20.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Åsbygda IL Hovedlaget

20.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Drevsjø Omegn Vel

20.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Tynset Skolemusikkorps

20.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Godshuset Løten

20.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Hernes Idrettslag

20.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Samfunnshuset Norvang

20.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Kvennstugua Bygdetun og Turstier

20.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Veldre Håndball

20.000

Humanitært

Hedmarken

Forsamlingslokalet Skogheim

20.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Trysil Fotballklubb

20.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Brøtheim

20.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

TolgaVingelen Fotballklubb

20.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Neglespretten Wakeboard og Barfotklubb

20.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Bondesvea Vel

20.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Hedmarken Curlingklubb

20.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Tynset Skytterlag

20.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Østby Samfunnshus

20.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Åsnes Finnskog Skytterlag

20.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Sagatun Brukerstyrt Senter

20.000

Humanitært

Hedmarken

Heme Dine

20.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

NFU Elverum og Omegn Lokallag

20.000

Humanitært

Østerdalen

Refugees Welcome to Hamar

20.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Roverud Samfunnshus

20.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Kongsvinger Kunstløp

20.000

Humanitært

Glomdalen

overskudd til å dele
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Kongsvinger IL Ishockey

20.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Idrettslaget Nansen

20.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Brumunddal Sykleklubb

20.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Støtteforeningen for Kreftrammede

20.000

Humanitært

Hele Hedmark

Vaaler Idrettsforening

15.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Struperud Vel

15.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Vestmarka Idrettslag

15.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Granli IL

15.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Nfu Elverum og Omegn Lokallag

15.000

Humanitært

Østerdalen

Haustdalen Vel

15.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Vestre Skogbygd Vel

15.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Risberget Turforening

15.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Vangsåsen Vel

15.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Hamar Seilforening

15.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Trysilfestivalen

15.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Mjøsski

15.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Helgøens Vel

15.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Kongsvinger Kunstløp

15.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Sporty 4h

15.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Foreningen Gimle Samfunnshus

15.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Stange Karateklubb

15.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Ringsaker Skolekorps

15.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Alvdal Skytterlag

15.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

NordØsterdal Hestesportsklubb

15.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Rud Vel

15.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Engerdal Sportsklubb

15.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Sør Odal Skolekorps

15.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Finsrud Idrettslag

15.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Hamar Idrettslag Hovedlaget

15.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Løten Orienteringslag

15.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Folldal Friskliv

15.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Odal Orienteringslag

15.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Kobra Bordtennisklubb

15.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Norges Linforening

15.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Ringsaker Idrettsforening

15.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Alfarheim Lille Friteater (ALF)

15.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Forsvarets Seniorforbund
Avdeling Elverum

15.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Slåstad Samfunnshus

15.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Kongsvinger Skolekorps

15.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Slåstad Samfunnshus

15.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Hamar og Hedemarken Turistforening

15.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Musikk ved Glomma

15.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Østre Mjøsen Trekkhundklubb

15.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken
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Kilde og Omegn Velforening

15.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Brumunddal Taekwondoklubb

15.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Åsnes Finnskog Idrettslag

15.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Furnesfjorden Kajakklubb

14.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Hamar Idrettslag Hovedlaget

12.500

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Skyttergruppa Fjellhaug

12.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Fåset Idrettslag

12.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Kongsvinger Skolekorps

12.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Sporty 4h

10.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Høydeskrekk Kongsvinger Klatreklubb

10.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Risberget Idrettslag v/Jan Bølla

10.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Storhamar Blandede Kor

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Trysil Skolekorps

10.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Kunja Taekwondo Klubb Nord Odal

10.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Venner av Spulsåsen

10.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

LFS, Landsforeningen for Slagrammede,
avd Hedmark

10.000

Humanitært

Glomdalen

Hedmark Fylkeslag av Norges Fibromyalgi
Forbund

10.000

Humanitært

Hele Hedmark

Vaalerrevyen

10.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Elverum Barne og Ungdomskorps

10.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Moelv Frivilligsentral

10.000

Humanitært

Hedmarken

Norsk Revmatikerforbund
Hedmark Fylkeslag

10.000

Humanitært

Hele Hedmark

Espa Musikkorps

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Klettsno 4h

10.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Landsforeningen for Polioskadde Hedmark

10.000

Humanitært

Hele Hedmark

Middelalderforeningen i Hedmark

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Eidskog Skolekorps

10.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Leve avd Hedmark

10.000

Humanitært

Hele Hedmark

Kulturmagasinet Kvekua

10.000

Kunnskap

Glomdalen

Elverum Janitsjarkorps

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Elverum Danselag

10.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

4h Hedmark

10.000

Kultur og samfunn

Hele Hedmark

Åkre Vel

10.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Norsk Fosterhjemsforening Hedmark

10.000

Humanitært

Hele Hedmark

Vennersberg og Langerudberget Vel

10.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Rena Janitsjarkorps

10.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Elverum Rifleklubb

10.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Hernes Skolekorps

10.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Hamar Husflidslag

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken
Østerdalen

Sorknes Golfklubb

10.000

Idrett og friluftsliv

Åsnes Hornmusikk

10.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Voices

10.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Foreningen for muskelsyke Innlandet

10.000

Idrett og friluftsliv

Hele Hedmark

overskudd til å dele
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Alvdal Skolekorps

10.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

En Hjelpene Hånd, Fjellregionen

10.000

Humanitært

Østerdalen

Rendalen R.K.Hjelpekorps

10.000

Humanitært

Østerdalen

Eidskog Rockeklubb

10.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Solheimkoret

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Elverum Rideklubb

10.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

1. Grue Speidergruppes Foreldreråd

10.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Hedmarken Curlingklubb

10.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Ottestad Skolekorps

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Litteraturfestivalen i Grue

10.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Søre Trysil Historielag

10.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Romedal og Vallset Jente og Guttekorps

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Jordet Sanglag

10.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Hamar Janitsjarskole

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Bevaremegvel

10.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Turven Velforening

10.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Rendalen 4h

10.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Græsberget Grendeforening

10.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Strandbygda Idrettslag

10.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Strandbygda Idrettslag

10.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Rusken 4h

10.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Skjold’s Venner

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Skjold’s Venner

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Nybergsund IL Trysil

10.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Austvatn Vel

10.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Glommasvingen Janitsjar

10.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Julusmoen Vel

10.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Ådalsbruk Musikkforening

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Kilen Velforening

10.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Furnes Skolemusikkorps

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Nordskogbygda Vel

10.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Speidersenteret Hamar

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Friskis & Svettis Elverum

10.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Tussevangen Vel

10.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Mannskoret Sangkam

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Furnes og Brumunddal Røde Kors

10.000

Humanitært

Hedmarken

Mjøsen Janitsjar

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Åmot Skolemuseums Venneforening

10.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Solør Frisbeeklubb

10.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Tobøl Vel

10.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Foreningen for Hjertesyke Barn
i Hedmark

10.000

Humanitært

Hedmarken

Glommasvingen Janitsjar

10.000

Kultur og samfunn

Glomdalen
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Vestre Skogbygd Vel

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Solbakken Vel

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Våler Skytterlag

10.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Øversjødalen Idrettslag

10.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Espa Musikkorps

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Ostinat – Musikklinjas Elevforening

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Nordaberget Vel

10.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Kammerkoret Collegium Vocale

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Jømna og Heradsbygd Håndballgruppe

10.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Engerdal Sportsklubb

10.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Jømna/Heradsbygd Musikkforening

10.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Åsnes Skytterlag

10.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Damenes Aften

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Åsnes og Omegn Hundeklubb

10.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Nyhus Vel

10.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Folldal Frivilligsentral

10.000

Humanitært

Østerdalen

Mjøsa Innebandyklubb

10.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Væstsia Vel

10.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

U.L. Våren

10.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Friskis & Svettis Hamar

10.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Edsberg Grenderåd

10.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Grøndalen Vel

Østerdalen

10.000

Kultur og samfunn

Moelv Frivilligsentral

9.000

Humanitært

Hedmarken

Nybergsund Grendeutvalg

8.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Brumunddal Atletklubb

7.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Nordre Ringsaker Pensjonistforening

7.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Slåttmyrbakken Velforening

7.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Risberget Kulturhistoriske Forening

7.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Tangen Skolekorps

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Gruekoret

5.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Vang Hobby Og Husflidslag

5.000

Kunnskap

Hedmarken

Venne og Pårørendeforeningen ved
Løten Helsetun

5.000

Humanitært

Hedmarken

Åsbygda Pensjonistforening

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Mannskoret Sangkam

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Stange Pensjonistforening

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Solør Bowlingklubb

5.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Klukstuens Venner

5.000

Humanitært

Hedmarken

Tynset Seniorkor

5.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Back in the Ring Hamar

5.000

Humanitært

Hedmarken

Ilseng Pensjonistforening

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Hamar og Omegn Revmatikerforening

5.000

Humanitært

Hedmarken

Eritreisk Forening i Hamar

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Mjøsen Janitsjar

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

overskudd til å dele
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Hamar Seniordans Velferden

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Salomes Døtre

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Nestor Pensjonistbowlere Hamar

5.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Støtteforeningen ved Roverud Alders
og Sykehjem

5.000

Humanitært

Glomdalen

Sanglaget

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Ringsaker Mannskor

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Nora Pensjonistforening

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Vang Pensjonistforening

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Hamar og Omland Parkinsonforening

5.000

Humanitært

Hedmarken

Ottestad Grendekor

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Engerdal og Omegn Revmatikerforening

5.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Eritriesk Forening i Stange

5.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Hamar Jazzklubb

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Brøttum Bygdeungdomslag

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Kongsvinger Pensjonistforening

5.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Vallset Pensjonistforening

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Hamar og Omegn Lokallag av
Norges Fibromyalgi Forbund

5.000

Humanitært

Hedmarken

Jømna/Heradsbygd Musikkforening

5.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Mental Helse Våler

5.000

Humanitært

Glomdalen

Hamar Damekor

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Personskadeforbundet LTN, Midt og
NordHedmark Lokallag

5.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Hamar Gospelkor

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Hamar Damekorps

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Kongsvinger og Omegn Lokallag av Norges
Fibromyalgiforbund (NFF)

5.000

Humanitært

Glomdalen

Tater Millas Venner

5.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Røde Kors Vang

5.000

Humanitært

Hedmarken

Hæsjtægg Hedmark

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Løten Pensjonistforening

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Kurdisk Kultur Forening i Hamar (KKFIH)

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Øvre Vang Sangkor

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Alvdal Revmatikerforening

5.000

Humanitært

Østerdalen

Mannskoret Sangkam

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Ilseng Sangforening

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Tolga Bygdekvinnelag

5.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Siljuberget Skilag

5.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Kongsvinger Husflidslag

5.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

StorElvdal Musikklag

5.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Tronbøl Grendehus

5.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Solør Bowlingklubb

5.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Alvdal Husflidslag

5.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Øvre Vang Sangkor

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken
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Mottaker

Beløp

Kategori

Region

Bocciaklubben Elverum

5.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Songheim Grendehus

5.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Ådalsbruk Musikkforening

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Løten Husflidslag

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Eidskog Janitsjar

5.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Engerdal og Omegn Revmatikerforening

5.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Tangen og Espa Pensjonistforening

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Ringsaker Speidergruppe

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Traktorcross.no Solør

5.000

Idrett og friluftsliv

Glomdalen

Furnes Veldre Musikkforening

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Tynset Idrettsforening

5.000

Idrett og friluftsliv

Østerdalen

Hamar Damekorps

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Furnes Håndball

5.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken

Mental Helse Hamar

5.000

Humanitært

Hedmarken

Mental Helse Hamar

5.000

Humanitært

Hedmarken

Ringsaker Janitsjar

5.000

Kultur og samfunn

Hedmarken

Våler Revmatikerforening

5.000

Kultur og samfunn

Glomdalen

Rendalen Spellmannslag

5.000

Kultur og samfunn

Østerdalen

Nes Vel

3.000

Idrett og friluftsliv

Hedmarken
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DNT TRYSIL OG ENGERDAL: Skagsvola blir kalt «Lille
Besseggen» og er blitt et yndet turmål med over
16500 gjester i 2020. Stiftelsen har støttet med
midler til tilrettelegging og istandsetting for å
hindre slitasje - og dugnadsgjengen bidrar med timer
og muskelkraft. Fotograf: Knut Eggen

Virksomhetsstyring

Overordnede rammer
Sparebankstiftelsen Hedmark forvaltet 31.12.2020 verdier for om lag
8,1 milliarder kroner. Dette er verdier som er bygd opp gjennom sparebank
virksomhet i Hedmark fylke over 170 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. Stiftelsen
har utarbeidet et «Eierforventningsdokument» for å informere finansmarkedet
om hvem Stiftelsen er, hvordan Stiftelsen vil opptre som eier og Stiftelsens
forventninger som hovedeier.
Kapitalforvaltningsstrategien og rutine for finansforvaltningen skal sørge for
at Stiftelsens midler forvaltes kompetent og effektivt ut fra hensynet til
sikkerhet, likviditet og risikojustert avkastning.
Stiftelsens gavestrategi og bærekraftstrategi gir rammene for gaveområdet.
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.
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.
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Strategi og retningslinjer for internkontroll
Stiftelsens virksomhet er eksponert for ulike typer risiko. De viktigste
risikoene er markedsrisiko, operasjonell risiko, compliance risiko, strategisk
risiko, omdømmerisiko og likviditetsrisiko.
«Strategi og retningslinjer for internkontroll» gir overordnede rammer for
Stiftelsens risikostrategi og hvordan risikoer Stiftelsen er eksponert for
skal styres og kontrolleres. Risikostrategien, som er styrets overordnede
retningslinjer for Stiftelsens risikotoleranse, defineres gjennom kvalitative
mål, men tydeliggjøres også med kvantitative mål i finansforvaltningen.
Hovedrammene for Stiftelsens risikostrategi er som følger:
• Stiftelsens risikoeksponering skal være akseptabel innenfor alle de
risikotypene en har eksponering.
• Det skal være en tydelig internkontrollprosess som bygger opp under
Stiftelsens risikoprofil.
• Organisasjonen skal bygge opp under åpenhet, bevissthet og tydelighet
slik at Stiftelsen opparbeider seg en god og sunn risikokultur.
Dette innebærer at strategisk risiko skal være tilpasset formålet og risiko
evne og at strategiske initiativ skal bære preg av god og tydelig risiko
vurdering og håndtering.

Åpenhet og kommunikasjon
Informasjon, åpenhet og tilgjengelighet er viktige elementer i god virksomhets
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 sikre tillit til Stiftelsens profesjonalitet og integritet. Dette omfatter
informasjon om:
• Stiftelsens formål og strategi
• Stiftelsens ulike organer og styringsstruktur
• Eierskap og finansinvesteringer
• Prinsipper for tildeling av gaver
Stiftelsen skal aktivt informere om sitt formål og gavesøkere skal gjennom
digital søknadsportal og kontakt med Stiftelsen oppleve profesjonalitet og
tilgjengelighet. Stiftelsen skal begrunne sin gavetildeling ut fra gave
strategien og dens statutter.
Som største eier i SpareBank 1 Østlandet og landets største egenkapital
beviseier har Stiftelsen et spesielt ansvar for å kommunisere profesjonelt
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til kapitalmarkedet om sin eierstrategi i SpareBank 1 Østlandet. Stiftelsen
har utarbeidet et eget eierforventningsdokument som er offentlig tilgjengelig.
Stiftelsen skal arbeide for å fremme egenkapitalbeviset som finansinstrument
overfor investorer.

Eierstyring
For å oppfylle sitt formål skal Sparebankstiftelsen Hedmark utøve en lang
siktig og forsvarlig formuesforvaltning i samsvar med de grunnleggende
verdiene i norsk sparebanktradisjon: langsiktighet – verdiskaping –
forretningsmessig utvikling.
For Stiftelsen er konkurransedyktig avkastning over tid et overordnet mål.
Stiftelsens eierskap skal utøves profesjonelt og forutsigbart basert på
allment aksepterte eierstyringsprinsipper og med bevissthet om skillet
mellom rollen som eier på den ene siden og rollen som gavegiver og regional
utviklingsaktør på den andre siden.
Stiftelsens eierskapsutøvelse skal bidra til verdiskaping 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.
Det er bankens styre og daglige leder som utøver forvaltningen ut fra
selskapets og eiernes interesser. Stiftelsen utøver primært sitt eierskap
gjennom representantskapet, men også gjennom styrerepresentasjon og løpende
dialog med banken.
Stiftelsen utøver sitt eierskap basert på de mål og prinsipper som er nedfelt
i Stiftelsens overordnede strategi og kommunisert i eierforventningsdokumentet.
Dette danner grunnlaget for årsplanen for Stiftelsens eierskapsutøvelse.

Etiske retningslinjer
Sparebankstiftelsen Hedmark er en uavhengig stiftelse med et langsiktig mål om
å bidra til en positiv utvikling i Hedmarkssamfunnet. Gavesøkere, myndigheter,
samarbeidspartnere og allmenheten skal ha tillit til vår kompetanse, kvalitet
og integritet.
De etiske retningslinjene angir grunnprinsippene for personlige atferd og
forretningsskikk og utgjør rammeverket som skal sikre at alle opptrer i sam
svar med relevant lovgiving, interne retningslinjer og våre grunnverdier.
Retningslinjene gjelder for ansatte i Sparebankstiftelsen Hedmark, samt for
alle medlemmer av de styrende organer. Alle skal gjøres kjent med de etiske
retningslinjene og utføre sine oppgaver i tråd med disse.
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Styrende organer
Generalforsamlingen er Stiftelsens øverste organ og velger styret. Administra
sjonen har ansvaret for kapitalforvaltning, eierskapet i SpareBank 1 Østlandet
og innstilling av gavetildelinger. I henhold til stiftelsesloven er det styret
i Stiftelsen som vedtar alle gavesaker.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen består av 14 medlemmer. Sammensetningen skal avspeile
kundestrukturen i SpareBank 1 Østlandet, andre interessegrupper og samfunns
messige interesser knyttet til Stiftelsens virksomhet. Generalforsamlingen
skal bestå av henholdsvis seks medlemmer bosatt i region Hedmarken, fire med
lemmer bosatt i region Østerdalen og fire medlemmer bosatt i region Glåmdalen.
Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste seks måneder før
kunngjøringen av valget har hatt innskudd i SpareBank 1 Østlandet på minst
2500 kroner. Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha
styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Østlandet.
Generalforsamlingen besto ved årsskiftet av følgende representanter:

Navn

Medlem/varamedlem

Represententer

Olav Vold

Leder

Hedmarken

Bjørnar Otterhaug

Medlem

Glåmdalen

Iren Carlstrøm

Medlem

Glåmdalen

Jan Gjerdrum

Medlem

Glåmdalen

Torunn Syversen

Medlem

Glåmdalen

Eli Arnkværn Bryhni

Medlem

Hedmarken

Ludvig BjerkeNarud

Medlem

Hedmarken

Gunnar Martinsen

Medlem

Hedmarken

Marit Johnsrud

Medlem

Hedmarken

Erik Ringnes

Medlem

Hedmarken

Gudrun Sanaker Lohne

Medlem

Østerdalen

NilsErik Haagenrud

Medlem

Østerdalen

Reidun Joten

Medlem

Østerdalen

Line M. Rustad

Medlem

Østerdalen

Jan Petter Torgersrud

Varamedlem

Glåmdalen

Kjell Magne Nordvi

Varamedlem

Glåmdalen

Tor Olav Lierhagen

Varamedlem

Hedmarken

Ingelin Opsahl

Varamedlem

Hedmarken

Jon Gunnar Karterud

Varamedlem

Hedmarken

Tore Martin Olden Stensberg

Varamedlem

Østerdalen

Marianne Steenland

Varamedlem

Østerdalen
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Styret
Stiftelsen har et styre på fem medlemmer, hvorav to skal være bosatt i region
Hedmarken, ett i region Glåmdalen, ett i region Østerdalen, samt en uavhengig
styreleder bosatt i Hedmark. Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger
av den til enhver tid gjeldende lovgivning og vedtekter.

Stiftelsens styre består av følgende personer:

Nils Arne Nordheim, styreleder
Nils Arne Nordheim (1949) er bosatt i Hamar. Han er utdannet siviløkonom og
har høyere revisoreksamen fra Norges Handelshøyskole. Selvstendig nærings
drivende. Tidligere direktør bedriftsmarked i Sparebanken Hedmark.
Trond Hagerud, styremedlem
Trond Hagerud (1962) er bosatt i Kongsvinger. Han er utdannet siviløkonom fra
Norges Handelshøyskole. Hagerud er administrerende direktør i Mapei AS.
Hanne Sverdrup Dahl, styremedlem
Hanne Sverdrup Dahl (1971) er bosatt i Hamar. Hun er utdannet jurist fra
Universitetet i Oslo. Dahl er innehaver av Advokatkontoret Hanne Sverdrup Dahl.
Marianne Olssøn, styremedlem
Marianne Olssøn (1969) er bosatt på Helgøya. Hun er utdannet jurist fra
Universitetet i Oslo. Olssøn er partner i advokatfirmaet Mageli ANS og eier og
driver Hovelsrud gård.
Bjørnar Håkensmoen, styremedlem
Bjørnar Håkensmoen (1969) er bosatt i Elverum. Han er utdannet lærer med
tilleggsutdanning innen personal og ledelse, informasjon og samfunnskontakt.
Håkensmoen er administrerende direktør i Duett AS.
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Administrasjonen

Tore Anstein Dobloug, Daglig leder
Tore Anstein Dobloug (1962) 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. Han
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 (1961) er utdannet landskapsarkitekt fra NMBU 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 Oreld (1973) 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 blant annet som folkevalgt i Hamar kommunestyre.
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DIGITALE KONSERTER:
Streaming av konserter ble en god
løsning for mange dette året. Her
under Kirsten Flagstad Festival.
Fotograf: Frederik Garshol
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