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– vi bidrar til engasjement i lokalmiljøet 
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Styrets årsmelding 2018 

Sparebank1stiftelsen Halden ble etablert 1. november 2011 som følge av 
sammenslutningen mellom Rygge & Vaaler Sparebank og Halden Sparebank. 

Etableringen av stiftelsen skal sikre at den kapital som var opparbeidet 
gjennom mer enn 175 år og som ble omdannet som følge av 
banksammenslutningen, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom 
Sparebank1stiftelsen Halden. 
 

 
Bidrag til Berg skoles uteområde.  

Vår visjon: 

Vi bidrar til engasjement i lokalmiljøet. 

 

Vår målsetting: 

Vi skal være langsiktige samfunns- og kulturbyggere og sikre at opptjent 
kapital forblir i lokalområdet. 

Vi skal stimulere og bidra til positiv utvikling i lokalområdet, fortrinnsvis i 
Halden, som har bygget opp grunnfondet til tidligere Halden Sparebank, men 
også i Sarpsborg.  
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Våre hovedformål: 

- Utvise aktivt samfunnsengasjement og gjennom et proaktivt arbeid bidra 
positivt i lokalområdet. 

- Bidra til fortsatt frivillig engasjement og dugnadsvilje. 

- Ha et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebank1 Østfold Akershus. 

- Utøve en forsvarlig forvaltning av midlene som stiftelsen har fått tildelt. 

- Bidra til å videreføre sparebanktradisjonene, herunder Halden Sparebanks 
tradisjoner når det gjelder gaveutdeling, samt opprettholde bankens 
historiske tradisjoner i lokalområdet. 

 

 
Gave til alle kunsgressbanene i Halden til gode for miljøet. 

 

Sammen skaper vi verdier 

Våre gavetildelinger utløser store verdier i form av dugnadsarbeid i ulike 
prosjekter og som er medvirkende til at lag og foreninger kan gjennomføre 
planlagte investeringer og aktiviteter. Dette er med på å utvikle distriktet vårt. 

Våre gaveområder: 
- Kunst og kultur 
- Idrett og friluftsliv 
- Foreninger og lag med bred aktivitet mot allmenheten 
- Stedsutvikling 
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2018 var et godt år for Sparebank1stiftelsen Halden 
med meget stor aktivitet. 

Sparebank1stiftelsen Halden kan se tilbake på et svært aktivt og godt 
økonomisk år i 2018. 

Sparebank1 Østfold Akershus har helt siden fusjonen i 2011 vist en god vekst 
og gode resultater og utbytte har reflektert dette. I 2018 utbetalte banken 
kr. 9,30 pr. egenkapitalbevis i utbytte som for oss utgjorde ca. kr 30 mill. 

Vi har som mål å bruke halvparten av utbytte til allmennyttige gaver. Derfor 
har vi i 2018 brukt kr 10,7 mill. til prosjektgaver og kr 2,8 mill. til breddegaver 
og mindre prosjekter. 

I 2018 har vi tildelt 50 prosjektgaver og 250 breddegaver. 15 søknader er 
avslått. 

Prosjektgavene fordelte seg slik på de ulike sektorer: 
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Sparebank1stiftelsen Haldens styrende organer 

Generalforsamlingen består av 12 medlemmer og 2 varamedlemmer: 

Else Marie Andersen Guldahl – leder Dag Brekke – medlem  
Bjarte Norheim – nestleder   Wenche Scott Hagen – medlem  
Renê Antonsen – medlem   Karsten Wiig – medlem  
Thor Fagereng – medlem   Nina Ebeltoft Nordbø – medlem  
Jon Ole Torp – medlem   Bjørn Ståhl – medlem  
Ann-Lisbeth Østby – medlem  Anne Julsrud Haugen – medlem 

Liv Marit Sundstøl – varamedlem  Henrik Falch – varamedlem 

 

 

 

Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer: 

Kjell Hagen – arbeidende styreleder Åse Gustavsen – medlem 
Roger Caspersen – medlem   Elin Cathrine Hagen – medlem 
Hanne Gudem – medlem 

Espen Holtan – varamedlem  Gro Hauge – varamedlem  
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Administrasjonen består av Sparebank1stiftelsen Haldens arbeidende 
styreleder 

Arbeidende styreleder er eneste ansatte i Sparebank1stiftelsen Halden og 
stiftelsen har adresse: Wiels plass 2, 1771 Halden og e-mail adressen er: 
post@sparebankstiftelsenhalden.no 

 

Sparebank1stiftelsen Halden har et godt arbeidsmiljø og forurenser ikke det 
ytre miljø. Sykefraværet utgjorde 0 %. Som regnskapsfører bruker stiftelsen 
firma GP økonomi AS og som revisor er valgt Pricewaterhousecoopers AS. 
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Økonomiske resultater 
Hovedinntekten til stiftelsen er utbytte vi mottar på våre egenkapitalbevis i 
Sparebank1 Østfold Akershus. Dette utbytte var i 2018 på kr 9,30 pr. 
egenkapitalbevis som til sammen blir kr 29 075 650. 
 
Vi har til sammen 3 126 464 egenkapitalbevis i banken som utgjør 25,24 %. 
 
Driftskostnadene inkludert gavetildelinger var i 2018 på kr 15 754 000 mot 
kr 19.340.000 i 2017. 
 
Stiftelsens årsresultat ble et overskudd på kr 12 830 993 som styret foreslår 
disponert slik: 
 
- overført til annen formålskapital kr 12 830 993. 
 
Etter denne disponeringen er den frie egenkapital på kr 74 391 761. 
 
Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og regnskapet er satt opp under 
denne forutsetning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halden, 30.april 2019 

Styret i Sparebank1stiftelsen Halden 
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Bevilgede prosjektgaver 2018 
 

Kornsjøbukta leirsted – tilbygg 200.000 
Idd og Enningdalen historielag – sluttarb. Monolittminnesm 200.000 
Korpsprosjektet i Halden – ny ettårig avtale 300.000 
Halden Båtforening – mat og havnefestival 2018 100.000 
Ladies tour of Norway – sidearrangementer 250.000 
Idd Sportsklubb – tennis & basketbane v/Nyborg Aspedam. 150.000 
Fredriksten festnings venner – tilhenger for t/r sentrum 200.000 
Villekulla barne og ungdomsteater – Fame &Reisen til julestj. 150.000 
Veslefrikk barne og ungdomsteater – jub.forestilling mm 200.000 
Halden Skiklubb – aktivitetsprosjekt for Høiåsmarka 125.000 
Det Norske Blåsensemble  – havnefestival 2018 200.000 
Tekna Halden – SOLtre og SOLbenk 150.000 
Varteig Idrettslag – investeringer 25.000 
«Den hvite dame» - ny oppsetting på Fredriksten festning 500.000 
Tistedal Musikforening – bok i forbindelse med 150 års jub. 100.000 
Østfoldmuseene/Halden HS – div. prosjekter 2018 100.000 
Østfoldmuseene – restaurering av skulpturen «Ode til lyset» 200.000 
Halden Næringsråd – Kunnskap i sentrum 75.000 
Juleselskapet – leie av lager for kulisser 60.000 
Aremark jeger og fiskeforening – prosjekt 70.000 
Halden Danseskole/Teaterskole – ped. Forum 35.000 
Sarpsborg Tennisklubb – ny kunstgressbane 250.000 
Aremark aktivitetspark – innkjøp av to lavvoer 163.750 
Idd Bygdehus – omlegging av yttertak 300.000 
Opera Østfold – opps. av operaen «Il torvatore» 500.000 
Fredrikshald Borgervæpning – historisk arrangement 50.000 
«Et glimt av oss» - danseteater i Fredrikshald teater 30.000 
Redningsselskapet - ny redningsskøyte i Skjebergkilen 200.000 
Juleselskapet – oppsetting av «Et julekvad» 140.000 
Halden Idrettsråd – innkjøp av granulatrister til forballbaner 405.000 
«Linnekleppen» - natur og skogbrannsenter 1.000.000 
Halden Røde Kors – etablering av ny butikk i sentrum 100.000 
Barnas Verdensdag – arrangementer 66.265 
Sarpsborg Janitsjar – nye uniformer 100.000 
Halden Roklubb – ny båt og rehab. av klubbhus 120.000 
Halden Skytterlag – ombygging av skytebane 150.000 
Tistedal Friluftslag – ny snøkanon 50.000 
Halden Topphåndball – rekruttering av gutter 400.000 
Ungt entreprenørskap – prosjekt «Grûnderløftet» 350.000 



Årsmelding for Sparebank1stiftelsen Halden 2018, 7. driftsår  Side 9 

Ungt entreprenørskap – digitalisering av «Grûnderløfter» 50.000 
«Udda-spelet» - forestilling basert på Frithjof Byes forfattersk 100.000 
Berg kirkestue – utvikling av eiendommen 500.000 
Forskerfabrikken – sommerkurs i Halden og Sarpsborg 90.740 
Haldens klub – energiøkonomiseringstiltak 400.000 
Økomuseum Grenseland – prosjektstøtte 80.000 
Halden Sanitetsforening – ungdomskonferanse 2019 76.000 
Halden kommune – oppgradering av Busterudparken 1.550.000 
  
Sum bevilget 2018 10.656.755 
 

 

 

 

 
Berg, Rokke og Asak historielag har fått midler til å pusse opp bryggerhuset på Rokketune. 
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