april 2016

Medlemsbrev nr 1/2016
Tack till Öivind, Sparbanksakademins stiftelse stödjer forskning kring barn och ungdomars
ekonomi och spännande föredrag på Sparbanksakademins föreningsmöte 31 maj.
Det är en del av innehållet i årets första medlemsbrev.
ORDFÖRANDE HAR ORDET
Ända in i kaklet
Stämman i Kiruna gav Sparbanksakademin uppdraget att fortsätta sitt arbete med att kommunicera
sparbanksidén genom att bl.a. fokusera på Ung Ekonomi och se till att medel knutna till SparbanksAkademin
används till det ändamålet. Vi fick också i uppdrag att fortsätta utveckla webben. Och så har styrelsen arbetat.
Att omformulera statuter som är anpassade för en annan tid till att passa in i dagens samhälle har varit en
utmaning. Men tack vare engagerade styrelsemedlemmar och sekreterare har vi faktiskt lyckats genomföra det
vi förutsatt oss och det med ett lyckat resultat. Vi har gått i mål och nu väntar nya utmaningar!
Ung Ekonomi och kompetensutveckling för bankmedarbetare
SparbanksAkademin har alltså fokuserat på webben samt att administrera våra två stiftelser, Victor Schneiders
fond och Sparbankernas Företagsinstitut. I förra medlemsbrevet skrev jag att arbete pågår. Nu får jag glädjen
att meddela att vi är i mål. Vi har nu kommit överens med Teknologie doktor på KTH, IngaLill Söderberg, om att
hon ska forska på Ung Ekonomi.
I Victor Schneiders fond har styrelsen haft svårt att hitta rätt kandidater för utdelning av medel från fonden.
Fonden har fått ett antal ansökningar men dessa har inte matchat de kriterier som krävs för att vi ska uppfylla
ändamålsparagrafen. Men också här tror styrelsen att vi kan hitta en lösning! Medel kommer att kunna sökas
av sparbankernas och Swedbanks Ung Ekonomiambassadörer för att öka kompetensen hos personer som
medverkar inom Ung Ekonomi.
Dags för nästa fas hos akademin
Vi närmar oss våren/sommaren (beroende på var du bor i vårt avlånga land) och faktiskt även
Sparbanksakademins årliga föreningsmöte. Föreningsmötet kommer, som tidigare, att hållas i samband med
SR:s stämmodagar, denna gång i Linköping den 30 – 31 maj. Så boka in 31 maj för Sparbanksakademins
årsstämma, jag kan redan nu lova er att vi kommer att ha ett MYCKET bra föredrag. Men vi kommer också att
besluta om ny styrelse. Sparbanksakademin går mot en ny fas. Därför är det viktigt att du kommer och bidrar
till kommande års inriktning av Sparbanksakademin. Så välkommen 31 maj kl. 11,00 till Sparbanksakademins
föreningsmöte 2016.

Maria Hedblom/Ordförande Sparbanksakademin
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Öivind

För en kort tid sedan gick Öivind Neiman lika tragiskt som hastigt och oväntat bort.
Öivind var, vad som bäst kan beskrivas som, en väldigt bra person; eftertänksam, lyhörd och humoristisk. Men
Öivind var också en person med ett mycket starkt engagemang för sparbanksidén och en väl förankrad
övertygelse att bankens lokala engagemang spelar en central roll såväl för den lokala och regionala
utvecklingen som för bankens långsiktiga lönsamhet.
Öivind har på flera sätt visat att sparbanksidén är relevant än idag, att den fungerar och att den fyller en minst
lika viktig funktion idag som för 200 år sedan. Sparbanksakademin och Öivinds engagemang hade samma mål
även om vi ibland valde olika vägar att nå målet.
För Öivind handlade sparbanksidén mycket om långsiktighet och nästa generation. Hans engagemang i frågor
som Ung Ekonomi och Ung Företagsamhet var mycket starkt och en viktig faktor när det gällde att samla alla
oss som är verksamma under den snart tvåhundraåriga sparbankseken.
När jag tänker på Öivind så kommer Ciceros kloka ord upp i mitt huvud. "Människan vet inte hur stor inkomst
sparsamhet är". Sparbanksiden - alla vi under eken - har blivit fattigare!
Tack Öivind för kloka tankar, för din generositet och för ditt varma och trevliga bemötande!
Sparbanksakademins styrelse genom Maria Hedblom

STIPENDIER ATT SÖKA FRÅN STIFTELSEN VIKTOR SCHNEIDERS FOND
Stiftelsen Viktor Schneiders Fond kan bevilja stipendier till anställda i Swedbank eller Sparbank för studier av
frågor sammanhängande med den finansiella sektorns roll i samhällsutvecklingen.
Styrelsen undersöker just nu olika alternativ där sparbankernas och Swedbanks Ung Ekonomi- och/eller Ung
Företagsamhetsambassadörer ska kunna söka stipendier till utbildningar/föreläsningar som ökar kompetensen
hos personer som medverkar inom Ung Ekonomi och/eller Ung Företagsamhet.
De aktuella utbildningstillfällena kommer att äga rum under hösten 2016. Styrelsen återkommer med
ytterligare information i nästa medlemsbrev.
STIFTELSEN SPARBANKERNAS FÖRETAGSINSTITUT
Styrelsen har under året initierat forskningsprojekt om betydelsen av utbildningsinsatser riktade mot barn och
ungdomar i skolan. Teknologie doktor Inga-Lill Söderberg, föreståndare vid Centrum för Bank och Finans på
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), har i februari 2016 inkommit med en ansökan för projektet Barn och digital
ekonomi. IngaLill Söderberg har tillsammans med styrgruppen för det nationella Ung Ekonomiprojektet
identifierat tre prioriterade områden för kunskapsutveckling.
Dessa är:
1) Barn och digital kommunikation om pengar och ekonomi – Lyckoslanten i en digital värld
2) Gymnasieungdomars kunskap kring pengar och ekonomi och förmåga att göra medvetna val med
utgångspunkt i en sund privatekonomi
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3) Unga vuxnas kunskap kring pengar och ekonomi, genomförda ekonomiska val samt syn på sin ekonomiska
framtid, relaterat till GY11 (dvs. före och efter gymnasieplanen där privatekonomi infördes på schemat i
gymnasieskolan).
Styrelsen har beviljat 1 400 tkr till projektet som ska pågå 2016 till 2018. Inga-Lill Söderberg kommer att
besöka Sparbanksakademins föreningsmöte, i samband med SRs stämma i Linköping, och berätta om projektet.
NATIONELLT UNG EKONOMI
Hösten 2015 arrangerades en lyckad nätverksträff för Ung Ekonomiambassadörer från swedbank och
sparbanker och i höst siktar man på nästa träff. Notera 7 september i din kalender.
Förhoppningen är att ett nytt utbildningsmaterial ska vara klart att presentera vid träffen.
SAMARBETE KRING UNG FÖRETAGSAMHET
Den 16 maj arrangerar Swedbank, Sparbankerna och Sparbanksstiftelserna en nätverksträff med tema Ung
Företagsamhet. Träffen äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö i samband med SM i Ung Företagsamhet.
Programmet inleds med en seminariedel under eftermiddagen som bjuder på inspiration, erfarenhetsutbyte
och samtal med både interna och externa talare. På kvällen deltar vi på den fartfyllda invigningen av SM i Ung
Företagsamhet och därefter besöker vi årets UF-finalister i mässhallen. Kvällen avslutas med en gemensam
middag.
Datum och tid: 16 maj 13.30-22.00
Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö
Inbjudan riktas till kollegor i Swedbank och Sparbankerna som är engagerade i Ung Företagsamhet samt till
stiftelserna. Anmäl dig till ulrica.sjoving@swedbank.se senast 25 april.
MÅNADENS KRÖNIKÖR
Swedbanks Privatekonom Arturo Arques är månadens krönikör på Sparbanksakademins hemsida. Läs Arturos
tänkvärda och pedagogiska krönika om barn och ungdomars väg till en sund och hållbar ekonomi.
SPARBANKSAKADEMINS FÖRENINGSMÖTE 2016
Vi är glada att Sparbanksakademin även i år fått möjlighet att hålla föreningsmöte i samband med SRs stämma
som 2016 är förlagd till Linköping. Sparbanksakademins Föreningsmöte äger rum den 31 maj kl. 11,00 på
Linköpings konsert & kongress.
Utöver sedvanliga stämmoförhandlingar kommer mötet att besökas av teknologie doktor Inga-Lill Söderberg,
Swedbanks Privatekonom Arturo Arques och Sten Törnsten, vice vd i Roslagens Sparbank. Mötesdeltagarna
kommer att få en inblick i forskningsprojektet Barn och Digital Ekonomi samt delta i samtal om hur vi med olika
kanaler och utbildningssatsningar kan förbättra förutsättningarna för våra barn och ungdomar genom att ge
dem bättre kunskaper i privatekonomi. Ytterligare information kommer med kallelsen som sänds ut senast tre
veckor innan mötet.
Välkomna!
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KARTA ÖVER SPARBANKSSFÄRENS ORGANISATIONER OCH ENGAGEMANG
Du kommer väl ihåg att maila oss en kort presentation av era aktuella
insatser och projekt så att vi kan få kartan så komplett och aktuell som
möjligt. Vi är särskilt angelägna om att få information om projekt inom
området Privatekonomi för barn, ungdomar och unga vuxna.
sekreterare@sparbanksakademin.se

MEDLEMMAR 2015
Bergslagens Sparbank
Bjursås Sparbank
Dalslands Sparbank
Ekeby Sparbank
Falkenbergs Sparbank
Fryksdalens Sparbank
Hälsinglands Sparbank
Häradssparbanken
Högsby Sparbank
Ivetofta Sparbank
Kinda-Ydre Sparbank
Laholms Sparbank
Leksands Sparbank
Mjöbäcks Sparbank
Norrbärke Sparbank
Orusts Sparbank
Roslagens Sparbank
Sala Sparbank
Sidensjö Sparbank
Skurups Sparbank
Snapphanebygdens Sparbank
Sparbanken Alingsås
Sparbanken Boken
Sparbanken Eken
Sparbanken Gotland

Sparbanken Göinge
Sparbanken i Enköping
Sparbanken i Karlshamn
Sparbanken Nord
Sparbanken Rekarne
Sparbanken Skåne
Sparbanken Syd
Sparbanken Tanum
Sparbanken Tranemo
Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Öresund
Swedbank Sjuhärad
Södra Dalarnas Sparbank
Södra Hestra Sparbank
Sölvesborg-Mjällby Sparbank
Sörmlands Sparbank
Tjustbygdens Sparbank
Tjörns Sparbank
Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank
Ulricehamns Sparbank
Valdemarsviks Sparbank
Varbergs Sparbank
Westra Wermlands Sparbank
Vimmerby Sparbank

Virserums Sparbank
Ålems Sparbank
Åse Viste Sparbank
Åtvidabergs Sparbank
Ölands Bank
Swedbank
Sparbanksstiftelsen Alfa
Sparbanksstiftelsen Alingas
Sparbanksstiftelsen Bergslagen
Sparbanksstiftelsen Dalarna
Sparbanksstiftelsen Första
Sparbanksstiftelsen Jämtlands Län
Sparbanksstiftelsen Kronan
Sparbanksstiftelsen Norrbotten
Sparbanksstiftelsen Norrland
Sparbanksstiftelsen Nya
Sparbanksstiftelsen Rekarne
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Sparbanksstiftelsen Skåne
Sparbanksstiftelsen Söderhamn
Sparbanksstiftelsen Tjustbygden
Sparbanksstiftelsen Upland
Sparbanksstiftelsen Varberg
Sparbanksstiftelsen Väst
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