
Välkomna! 
Huvudmannakonferens 2021

Sparbanksstiftelsen Alfa



Program huvudmannakonferens 2021 

Fredag 1 oktober

8.30   Backspegel - reflektioner 

Värderings- och strategiarbete i styrelsen

Fika

10.10  Bidrag till samhällsutveckling

Gruppdiskussioner

11.00 Karin Mattson 

Rörelseområdeschef Sydost Swedbank    

Summering

12.15   Lunch

Torsdag 30 september

12.30   Välkommen      

Aktuellt i stiftelsen

13.00   Håkan Johansson, J3 Innovation AB

- Kapitalförvaltning och ny placeringspolicy

- Sparande, investeringar och vårt beteende

Fika

15.00   Göran Persson

Styrelseordförande Swedbank

Deltar via länk

16.00   Huvudmännens roll Gruppdiskussioner

17.00   Fria aktiviteter

T ex guidad tur i Söderköping 45 min, 

relax i hotellets spa

19.00   Drink och middag 

Sparbanksstiftelsen Alfa

30 år !
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Nya huvudmän

Jonna Nyberg

Christian Edwertz

Syed Latif

Anna Gillek

Ulrica Björnhag
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Nya styrelseledamöter

Johan Schelin                   Christina Helenius

Christina

➢ Bankchef Swedbank Skaraborg

➢ Erfarenhet från Sparbank

➢ Bor i Lidköping

➢ Tillträder 1/11

➢ Fyller 62 år idag!
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För ett år sedan…



Håkan Johansson
J3 Innovation AB



Göran Persson
Styrelseordförande Swedbank 
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Huvudmännens roll

▪ Spegla bankens kundbas

▪ Dela sparbanksrörelsens värderingar

▪ Ambassadör med lokal anknytning

▪ Kund i Swedbank eller Sparbank

▪ Utser styrelse och huvudmän

▪ Kontrollerande, legitimerande, rådgivande

▪ Samhällsengagerad
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Utmaningen

▪ Ta en fika eller lunch med kontorschef

▪ Vara med vid offentliggörande av bidrag

▪ Tipsa om bidragsmöjlighet

▪ Fadder till UF-företag

▪ Styrelseuppdrag UF, Nyföretagarcentrum m fl

▪ Relationsbyggare

▪ PRAO på Swedbank

▪

▪
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Gruppdiskussioner

Huvudmännens roll – Utmaningen
Diskutera frågeställningarna nedan under 20 min. Någon för noteringar för att vi ska kunna sammanställa

allas bidrag. Någon i gruppen är förberedd på att redovisa gruppens diskussioner.

➢ Dela med er av goda exempel kring vad ni gjort utifrån förra årets utmaning.

➢ Om man inte har gjort något, diskutera vad det funnits för hinder.

➢ Diskutera begreppet huvudman jmf förtroendevald. 

Vilket begrepp föredrar ni? Finns det fördelar, nackdelar med resp begrepp?
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Söderköping med Karolina Borg

12
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Backspegel
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Värderings- och strategiarbete i styrelsen

14
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Läsecirkel i styrelsen
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Frågeställningar strategiarbete

▪ Vi har deltagit i en eller flera strukturaffärer

(vi ska vara förberedda för att kunna fatta beslut kring om vi ska delta i en eller flera strukturaffärer)

▪ Vi ska ha en ledande roll i Swedbank- och sparbanksfamiljen



Att vara liten eller stor ägare
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❑ …….

+ -
Liten 

ägare 

i stor 

bank

Stor 

ägare 

i liten 

bank

❑ …….

❑ …….

❑ …….

❑ …….

❑ …….

❑ …….

❑ …….

❑ …….

❑ …….

❑ …….

❑ …….

❑ …….

❑ …….

❑ …….

❑ …….

❑ …….

❑ …….

❑ …….
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21,67 %

3,52

10 största aktieägarna 

i Swedbank

Enligt statistik per 31 augusti 2021

Sparbanksgruppen

Folksam

Sparbanksstiftelser

(varav Alfa 1,81%)
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Sparbanksrörelsens Ägarforum

Syfte: Strukturera och underlätta ägarsamverkan mellan Sparbankernas Ägareförening och 

Sparbanksstiftelserna i syfte att långsiktigt gemensamt och enskilt bli bättre ägare för Swedbank.

▪ Styrgrupp

- ordförande och vice ordförande i Sparbankernas Ägareförening

- ordförande i den Sparbanksstiftelse som har det största ägandet samt ordförande för den stiftelse som 

representerar övriga Sparbanksstiftelser

▪ Arbetsgrupp

- vt i Sparbankernas Ägareförening och ytterligare en person

- vd i de Sparbanksstiftelser som har det största och näst största ägandet i Swedbank
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Sparbanksrörelsens Ägarforum

Områden att arbeta gemensamt kring: 

▪ Ägarförklaring

▪ Ägarpolicy

▪ Dialog med Swedbanks styrelse och ledning

▪ Dialog med andra större ägare

▪ Uppföljning kring ägarförklaring och ägarpolicy och säkerställa att vi får genomslag i Swedbank

▪ Tillförande av expertkompetens till forumet såsom avseende bank och marknad, juridik och bolagsrätt 

med bankkompetens samt kommunikation

▪ Säkerställande av kompetenspåfyllnad avseende ägande, regelverk, marknads- och branschanalys

▪ Säkerställande av Sparbanksidén in i framtiden

▪ Kommunikation gemensamt kring ägandet som skapar möjlighet till enighet, samstämmighet och 

tydlighet externt

▪ Förankring löpande kring ett gemensamt arbete bland Sparbankerna och Sparbanksstiftelserna, 

Folksam samt andra ägare
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Sparsamhet Näringsliv
Entreprenörskap

Nyföretagande

Utveckling besöksnäringen

Kompetensutveckling

Kulturprojekt
Särskilt om det 

anses stödja 

besöksnäringen

Lokal identitet
Syfta till att ut-

veckla och stärka 

förutsättningar för 

lokal identitet och 

särprägel

Utbildnings-

insatser
Påverka lokal 

eller regional 

utveckling och 

tillväxt i positiv 

riktning

Bidrag till samhällsutveckling



Från: Maria Lillieström Skickat: 2021-09-17 15:28 (CET) 

Mottagare: exempel@forening.se  

  

 

 

Ämne: 

Svar på bidragsansökan 

 

Meddelande: 

Till 
Föreningen X 
 
 
cc 

Xxxxxx Xxxxxxxx, Swedbank 
Xxxxxxx xxxxxx och Xxxxxxx Xxxxxxxxx, huvudmän i Sparbanksstiftelsen Alfa 
 
 
 
Vi får härmed meddela, att Sparbanksstiftelsen Alfa i samråd med Swedbank beslutat anslå 20 000 kr (tjugotusen) till 
teaterföreställning.  
 
Sparbanksstiftelsen Alfa är en stor och aktiv ägare i Swedbank som driver sparbanksidéns tankar om sparande, 
långsiktighet, lokal förankring och att delar av vinsten skall göra nytta där den uppstått. På den aktieutdelning vi får genom 
ägandet i Swedbank kan vi dela ut bidrag inom vårt verksamhetsområde. Vi verkar genom det vi äger och är angelägna om 
att Swedbank synliggörs när vi lämnar bidrag. 

 
Formerna kring offentliggörande av beviljat anslag sker i samverkan med lokalt Swedbankkontor och Xxxxxx Xxxxxxxx, 
Swedbank i Xxxxxx. Kontaktuppgifter till Xxxxxx är tfn 002-12 34 56 och e-post  xxxxx.xxxxxxxx @swedbank.se 
 
I ett separat mail får ni information med riktlinjer kring offentliggörande och logotyp. 
 
Begäran om utbetalning skall ha inkommit till stiftelsen senast inom 12 månader i angivet formulär. Därefter har beslutet om 
bidrag förfallit. I formuläret redovisar ni hur vårt bidrag har kommunicerats och hur Swedbank har synliggjorts i projektet. 
Länk till formuläret: 
https://secure.webforum.com/form/sparbanksstiftelsenalfa/form.asp?s... 
 

Beviljat bidrag från Sparbanksstiftelsen Alfa är att betrakta som en gåva och utgör i normalfallet inte momspliktig intäkt. 
 
Lycka till med projektet! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sparbanksstiftelsen Alfa 
 
 
 
Anna Swalander          Maria Lillieström 
Vd                              Koordinator 

 
www.sparbanksstiftelsenalfa.se  
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Gruppdiskussioner

Bidrag till samhällsutveckling

➢ Diskutera i gruppen, idéer kring vad och hur vi kan göra än mer     

lokal samhällsnytta inom befintlig bidragspolicy

En person från varje grupp skriver in era svar i mentimeter

www.menti.com
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Sparsamhet - projekt eller insatser som syftar till att 

främja sparsamhet, belysa sparandets betydelse eller 

främjar god resurshushållning

Näringslivsprojekt - följande inriktningar har prioritet:

- kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsfrågor

- entreprenörskap

- nyföretagande

- utveckling av besöksnäringen

- effektivitets- och konkurrensförbättringsinsatser

- skapande av arbetstillfällen för ungdomar

Kulturprojekt - särskilt om det kan antas stödja 

besöksnäringen

Lokal identitet - projekt som syftar till att utveckla/ stärka 

förutsättningar eller intresse för lokal identitet/lokal 

särprägel

Utbildningsinsatser - som förväntas påverka lokal eller 

regional utveckling/tillväxt i positiv riktning

Bidrag lämnas som regel ej till:
✓ enskild person

✓ enskilt företag 
(om ändamålet avser att främja företagets egna vinstintresse)

✓ politisk eller religiös verksamhet

✓ välgörenhetsorganisationer

✓ idrottsverksamhet

✓ byggnationer

✓ löpande drift av verksamhet

✓ enskilda stipendier eller examensarbete

✓ professurer

✓ finansiering av studier

✓ resor

✓ bokutgivning eller filmproduktion

✓ sociala ändamål eller verksamhet som normalt är 

skattefinansierad

✓ forskningsändamål



Karin Mattsson
Rörelseområdeschef Sydost, Swedbank



Regionala möten

➢ Värmland 15 november digitalt

➢ Östergötland/Gotland 16 november digitalt

➢ Finnveden 22 november digitalt

➢ Jönköping 26 november digitalt

➢ Skaraborg 8 december digitalt

➢ 21 april årsstämma   

➢ 29 – 30 sep huvudmannakonferens

2022
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En bok att läsa och en del att fundera på




