
 

 

Årsmelding 2020 

 
- Historisk pengegave til nytt bymuseum i Halden 

Representanter fra Halden historiske samlinger, Halden kommune, Sparebank1stiftelsen Halden og Halden 
kommunale pensjonskasse samlet foran det som blir byens nye museum.  

Foto: Gunnar Paulsen, Halden Arbeiderblad. 

 

 

 
– vi bidrar til engasjement i lokalmiljøet 

 
Styrets årsmelding 2020, 9.driftsår  
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Styrets årsmelding 2020 
Etablering og bakgrunn 

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

Stiftelsen skal forvalte de verdier den ble tilført ved opprettelsen til beste for lokalsamfunnet i 
Halden. Den skal være en langsiktig samfunns og kulturbygger som sikrer at opptjent kapital 
forblir i lokalsamfunnet. Stiftelsen skal videre stimulere og bidra til positiv utvikling i 
lokalområdet fortrinnsvis i Halden, der grunnfondet til tidligere Halden Sparebank i hovedsak 
ble bygget opp, men også i Sarpsborg hvor banken hadde et avdelingskontor. 

 

Stiftelsens formål 

Stiftelsen skal gjennom sitt arbeid bidra til et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebank1 
Østfold Akershus og utøve en forsvarlig og trygg kapitalforvaltning. Vår forvaltning skjer i 
samarbeid med Sparebank1 kapitalforvaltning innenfor rammer som er fastsatt av styret. 

 

 

 
Foto: Kristian Bjørneby, Halden Arbeiderblad 

Glade og fornøyde med at bryggeanlegget i Femsjøen blir realisert. Foran fra venstre Leah Isabell Johansen, Filip Matheo Strand 
Martinsen og Fredrik SIgnebøen fra elevrådet. Bak fra venstre Jørn Berg (Berg Sparebank), Sjur Mørk (rektor Tistedal skole), Kjell 
Hagen (Sparebank1stiftelsen Halden), Morten Eylertsen (FAU), Elin Lande (Tistedal skole), Ulf Ellingsen (kommunelsjef) og Anette 
Henning (Berg Sparebank).  
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Allmennyttig gavevirksomhet 

Sparebank1stiftelsen Halden skal videreføre sparebanktradisjonene, blant annet gjennom 
utdeling av gaver til allmennyttig formål. Stiftelsen har etablert seg som en svært viktig aktør 
og samarbeidspartner i mange viktige prosjekter til lag og foreninger i vårt lokalsamfunn. 
Ved vår gavevirksomhet skal stiftelsen bidra til økt kreativitet, positivt engasjement, vekst og 
bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet. 

Våre prioriterte gaveområder er 

• Kunst og kultur 
• idrett og friluftsliv 
• foreninger og lag med bred aktivitet om allmenheten 
• stedsutvikling 

Vi har i 2020 tildelt gaver for til sammen MNOK 21,5 med følgende fordeling: 

MNOK 19 til større prosjekter og MNOK 2,5 til mindre prosjekter og breddegaver. 

Gavene fordeler seg på følgende måte: 

 

 

 
Foto: Atle Wester Larsen 

TTIF Håndball har fått støtte til å starte et trenerprosjekt - med navet Skuld - der målet er å inspirere flere jenter og kvinner til å ta 
trenerroller. Fv: Anna Moen, Rune Thøgersen, Marte Godberg, Stian Skagen, Pernille Wang Skaug og Daniel Dammyr.   
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De største gavene stiftelsen bevilget i 2020 var: 

Asakåsen velforening – videre opparb. av fellesområde   kr     160.000.- 
Brekkerød velforening – redskapsbod og bålplass    «      100.000.- 
Fredrikshald Sømandsforening – vedlikehold av Hagegt.2   «      150.000.- 
Fredrikshald Theaterselskab – forestillingen «En folkefiende»  «      100.000.- 
Gimle IF – oppgradering av vei til Venåshytta    «      150.000.- 
Halden Håndballforening – etablering av TH-lag    «        50.000.- 
Halden Håndballforening – arb. blant barn og unge 3-årig prosjekt  «       330.000.- 
Halden Idrettsråd – prosjekt «sammen for Halden»    «       320.000.- 
Halden Skytterlag – utvidelse av skytterbane    «       100.000.- 
Halden Sportsdykkere – ny motor til dykkerbåt    «       170.000.- 
Halden Roklubb – rest. Av garderobe og treningsrom   «       300.000.- 
Idd Bygdehus SA – skifte av vinduer i storsal    «       130.000.- 
IHK Sparta Sarpsborg – oppgradering av fysiorom    «       150.000.- 
Kirkens bymisjon – ungdomsfestival i samarbeid med andre klubb  «      110.000.- 
Kulturprosjekt «Divisjonsmusikkens» historie    «       100.000.- 
Ladies tour of Norway – breddearrangement    «       325.000.- 
Samarbeidsutvalg AJFF og HOFF vedr. «Eivindsætre»   «       150.000.- 
Sponvika velforening – «operasjon spøkelsesteiner»   «       155.000.- 
Storedal skulptursenter – åpning av ny skulpturpark   «       100.000.- 
Opera Østfold – ny operaforestilling på Fredriksten festning 2020  «       500.000.- 
FAU Risum ung.skole – prosjekt «Helsefremmende tiltak»   «       120.000.- 
Halden Keramikk – prosjekt «gammel keramikkproduksjon»  «       300.000.- 
Dansens venner – restaurering av Folkets hus i Tistedal   «       350.000.- 
Brygga kultursal – bidrag til digitale konserter    «         60.000.- 
Extra giverglede – digitale aktiviteter for barn og unge   «       100.000.- 
Aremark skytterlag – prosjekt elektronikk     «       200.000.- 
Halden Båtforening – investeringer på «Brattholmen»   «       320.000.- 
Kirkens bymisjon, Sarpsborg – prosjekt «kafe kominn»   «       490.000.- 
Halden Turist – utvikling av guidetilbud i Halden    «       150.000.- 
«Juleselskapet» - oppføring av «Nøtteknekkern»    «       150.000.- 
Dansens hus – investering i nye lokaler     «       850.000.- 
TTIF – Tistedalshallen, sluttfinansiering av hallprosjekt   «    1.000.000.- 
Halden Røde Kors        «       100.000.- 
Østfoldmuseene – «Bymuseum» i Busterudparken    «    6.000.000.- 
Idd og Enningdalen historielag – monolittprosjektet   «          75.000.- 
Teaterprosjekt «Yngve Haagensen»      «        150.000.- 
FAU og elevråd ved Tistedal skole – nærmiljøprosjekt   «        225.000.- 
Sarpsborg skøyteklubb – oppussing av lokaler    «          94.000.- 
Kvik Halden – ferdigstilling av brakkebygg     «        600.000.- 
Barnas verdensbro – arrangement høsten 2020    «        100.000.- 
Metodistkirken Halden – rehabilitering av kirkebygg   «          80.000.- 
Extra giverglede – «ungdomssamfundet» tre årig 2020, 2021, 2022  «     1.200.000.- 
Halden Tennisklubb – rehabilitering av klubbhus    «        300.000.- 
Foreningen «Udda-spillet» - utendørs teateroppsetning i Tistedal   «    1.000.000.- 
Halden Frivilligsentral – prosjekt «musikklytterom»    «          75.000.- 
Halden Frivilligsentral – teaterstykket «Kontroll»    «          89.000.- 
Halden Topphåndball – skoleprosjekt 2020/2021    «        200.000.- 
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Tistedal Friluftslag – garasje/lager v/skianlegg    kr        250.000.- 
Banken velforening – skateboardrampe/nærmiljøanlegg   «          90.000.- 
FAU Hjortsberg skole – kunstgress i ballbinge    «        100.000.- 
Forskerfabrikken – sommerskole for barn i Sarpsborg og Halden  «        125.000.- 
Gimle IF – vedlikehold av lysløypa      «        100.000.- 
Halden kulturråd – kulturdugnad i Halden     «        260.000.- 
Idd Sportsklubb – vedlikehold av lysløype     «        130.000.- 
St.Johanneslogen – vedlikehold av bygget «Søilegården»   «        200.000.- 

 
Til sammen større gaver        kr   19.074.000.- 

I tillegg er det bevilget i breddegaver     «      2.500.000.- 

Til sammen bevilget gaver i 2020      kr   21.574.000.- 

 

 

 

 
Foto: Emely Hansen, Halden Arbeiderblad 

Halden Danseskole fikk kjempegave til Dansens Hus. Kjell Hagen i Sparebank1stiftelsen Halden sier det er viktig å støtte de 
menneskene som ønsker å komme hjem for å skape arbeidsplasser og bidra til lokalsamfunnet. Fra venstre: Arkitekt Alice 
Snorradottir, Sara Stang Møller og Sverre Heidenberg.  
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Halden Sparebanks ærespriser – 150 års jubileumsfond 

I tillegg til vår gavevirksomhet deler vi hvert år ut tre ærespriser i forbindelse med 
arrangementet «HALDENGALLA» i Brygga kultursal. Dette er gjennom vår forvaltning av 
Halden Sparebanks ærespriser – 150 års jubileumsfond. 

Æresprisene deles ut etter vedtektene i fondet innenfor tre sektorer: 

• kultursektor 
• humanitærsektor 
• næringssektor 

Prisene er på kr 25.000.- 

 

I 2020 ble følgende priser delt ut: 

• Kulturprisen ble tildelt Knut Henriksen 
• Humanitærprisen ble tildelt Halden Sanitetsforening 
• Næringsprisen ble tildelt Halden Dekk AS. 

 

 
Foto: Arfan Baomideha, Halden Arbeiderblad 

Knut Henriksen (vinner av Kulturprisen), Anne Nordby, daglig leder og eier av Halden Dekk AS (vinner av Næringsprisen), 
lokalbanksjef Tom Willy Prangerød, Marie Herrebrøden, leder av Halden Sanitetsforening sammen med dele av styret (vinner av 
Humanitetsprisen) og Kjell Hagen, styreleder i Sparebank1stiftelsen Halden.  
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Etiske retningslinjer 

Det er utarbeidet etiske regler som inneholder generelle prinsipper for aktsomhet for å 
unngå interessekonflikter. Sparebankstiftelsens arbeid skal utøves slik at omverdenen til 
enhver tid har tillit til vår virksomhet.  

De etiske retningslinjer gjelder for hele virksomheten, også innenfor eierstrategi, forvaltning-
/investeringsstrategi og gavepolicy. 

Det er utarbeidet egen forvaltningsstrategi og vi samarbeider med Sparebank1 
kapitalforvaltning i denne sammenheng. 

 

Styrende organer 

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av 12 medlemmer og 2 
varamedlemmer. Medlemmene velges av og blant kundene i SpareBank1 Østfold Akershus. 
Alle kunder med bostedsadresse i Halden og Sarpsborg, som tilfredsstiller kravet til 
minsteinnskudd, er valgbare til generalforsamlingen. Generalforsamlingens sammensetning 
skal avspeile kundestrukturen i tidligere Halden Sparebank, andre interessegruppe og 
samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. 

Valg til generalforsamlingen skjer gjennom særskilte kundevalg. Det er innvalgt 5 kvinner og 
7 menn i generalforsamlingen. Generalforsamlingens leder er: Else Marie Andersen Guldahl. 

 

Styret i Sparebank1stiftelsen Halden består av: 

Kjell Hagen   arb.styreleder   
Roger Caspersen  nestleder    
Hanne Gudem  medlem 
Åse Gustavsen  medlem   Espen Holtan varamedlem 
Hanne Lerche Raadal medlem   Gro Hauge  varamedlem 

 

 
Foto: Thomas Andersen/Viken foto 

Villekulla barne og ungdomsteater gjennomført Grease i november 2020, noe forsinket og redusert pga korona.  
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Økonomiske resultater 

Ved utgangen av året eide stiftelsen 3 126 414 egenkapitalbevis i Sparebank1 Østfold 
Akershus. Dette representerer 25,24% av utstedte egenkapitalbevis. Utbytte var på 12,40 pr. 
egenkapitalbevis som til sammen blir MNOK 37,5. I tillegg kommer avkastning av øvrige 
plasseringer på MNOK 5. 

Driftskostnader utgjorde MNOK 24,8 som er MNOK 7,8 mer enn i 2019. Sum bevilget til 
gaver var MNOK 21,5. 

Stiftelsens årsresultat ble i 2020 MNOK 17,7 mot MNOK 35,0 i 2019. Fri egenkapital 
pr.31.12.2020 er på MNOK 127. 

Til tross for den pandemien som vi opplever og som slo til for fullt i 2020, og den usikkerhet 
som er skapt har Sparebank1 Østfold Akershus levert godt resultat og hatt god vekst. Utbytte 
bærer preg av at myndighetene har lagt begrensninger på banker når det gjelder utbetaling 
av utbytte. 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Sparebank1stiftelsen Haldens 
økonomiske stilling. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret 
bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 

Administrasjonen består av stiftelsens arbeidende styreleder som også er eneste ansatte i 
stiftelsen. Stiftelsen har besøksadresse: Wiels plass 2 1771 Halden og e-postadressen er: 
post@sparebankstiftelsenhalden.no. Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljøet er 
godt og sykefravær er 0 %. Sparebank1stiftelsen Halden står som sparebankstiftelse under 
tilsyn av Finanstilsynet. 

 

 

Halden, 12.april 2021 
Styret i Sparebank1stiftelsen Halden 

 

 

Kjell Hagen    Roger Caspersen   Hanne Gudem 
Arb.styreleder    Styrets nestleder   Styremedlem 

 

 

  Åse Gustavsen   Hanne Lerche Raadahl 
  Styremedlem        Styremedlem 
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Felles krafttak for å løfte kulturlivet i koronatiden 

 
Foto: Anja Lillerud, Halden Arbeidrblad  

I desember inviterte disse samarbeidspartene til en digital konsert med appell til hele Haldens befolkning om å delta for å løfte 
kulturlivet. Det har vært et krevende år for alle, og koronapandemien har gitt enorme følger for kulturindustrien og 
serveringsnæringa. Bak f.v. Grete Ludvigsen (Halden kulturråd), Synnøve H. Sørland (kulturrådet), Stein Wilhelmsen (rådgiver 
kultur Halden kommune), Martin Fredheim Andersen (Den Festen AS), Kjell Hagen (Sparebank1stiftelsen). Foran f.v. Johnny 
Nilsen (leder kulturrådet) og Jan Tore Harlyng (kulturrådet).  

 

  



                                                                                                                    

Årsmelding for Sparebank1stiftelsen Halden 2020, 9. driftsår Side 10 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                    

Årsmelding for Sparebank1stiftelsen Halden 2020, 9. driftsår Side 11 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                    

Årsmelding for Sparebank1stiftelsen Halden 2020, 9. driftsår Side 12 

 

 

  



                                                                                                                    

Årsmelding for Sparebank1stiftelsen Halden 2020, 9. driftsår Side 13 

 

 

  



                                                                                                                    

Årsmelding for Sparebank1stiftelsen Halden 2020, 9. driftsår Side 14 

 

 

 

 


