december 2017

Medlemsbrev nr 2/2017
God jul önskar Sparbanksakademin!
Lyckad träff för Ung Ekonomiambassadörer, forskningsprojektet Barn och Digital
Ekonomi utvecklar undervisningsstöd utifrån barnens perspektiv och månadens
krönikör vurmar om sparbankssfärens historia. Det är något av innehållet i årets
julmedlemsbrev från Sparbanksakademin.
NATIONELLT UNG EKONOMI
Årets nationella nätverksträff i Sundbyberg 6 september blev ett lyckat event där 140 Ung Ekonomi (UE)-ambassadörer i
Swedbank och sparbankerna fick mötas, dela erfarenheter, utbildas och inspireras.
I år medverkade bland andra Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister. Bland övriga talare återfanns Pontus
Ströbaek - en av landets bästa underhållare och presentatörer - som gav handfasta tips om vad som behövs för att nå ut
med ett budskap.
15 personer som är engagerade i UE (från SWB, sparbanker och stiftelser) åkte till Riga på studieresa i november. Syftet var
att få inspiration från kollegorna i Baltikum men också få tillfälle att mötas och dela erfarenheter. I exempelvis Estland och
Litauen har alla anställda, på alla nivåer, 1 eller 2 dagar ledigt från ordinarie arbetsuppgifter för att ägna sig åt
samhällsengagemang. I Estland har detta möjliggjort att man totalt lagt 25 000 timmar på samhällsengagemang under de
senaste 3 åren. Man är även är duktig på att nå ut med bankens samhällsengagemang både genom annonsering och genom
att ta fram verktyg för att utbilda medborgarna i privatekonomi och företagande.
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. Sparbankernas och Swedbanks UEambassadörer kunde likt föregående år, tack vare finansiering med dessa stipendier, ta del av en extern föreläsning vid den
nationella UE-träffen/utbildningen i Sundbyberg den 6 september.
Ett liknande upplägg planeras till 2018. Stiftelsens medel är därefter förbrukade och stiftelsen kan då avslutas.
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STIFTELSEN SPARBANKERNAS FÖRETAGSINSTITUT – BARN OCH DIGITAL EKONOMI
Styrelsen beviljade 2016 1 400 tkr till projektet Barn och digital ekonomi. Projektansvarig är Teknologie doktor Inga-Lill
Söderberg, föreståndare vid Centrum för Bank och Finans (CEFIN) på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Projektet pågår till
mars 2018 (med möjlighet till förlängning till juli). Patrik Hernwall, docent i pedagogik vid Stockholms universitet och en av
projektledarna, gästade Sparbanksakademins föreningsmöte i samband med SRs stämma i Hudiksvall och gav en första
delrapport från projektet. I december gjordes ytterligare en avstämning i styrgruppen för nationellt Ung Ekonomi.
Projektet har ett designbaserat arbetssätt där man genom övningar med (och studier av) barn samt genomför workshops
med experter inom ekonomi, pedagogik och digitalisering. Utgångspunkten är att studera hur barn lär sig om
privatekonomi och hushållning av resurser. Vid avstämningsmötet i december visades även delar av en prototyp som just nu
utvecklas som ett stöd för att lära ut privatekonomi på mellanstadiet. Verktyget utgår från hur barn lär sig och baseras på
slutsatser och resultat från projektet.
Forskarna Inga-Lill Söderberg och Patrik Hernwall deltog även vid Gilla Din Ekonomis nätverksträff i Stockholm 12 december
och berättade om Barn och Digital Ekonomi.
Följ projektet på http://barnochekonomi.blogs.dsv.su.se
Slutrapport kommer under våren/sommaren 2018. En muntlig rapport ges vid Sparbanksakademins Årsmöte 2018.
MÅNADENS KRÖNIKÖR, SWEDBANKS ARKIVARIE MATS ANDERSSON
Mats Andersson har ovärderlig erfarenhet från att under många år ha arbetat med Swedbanks och sparbankernas arkiv och
historiska material. Mats är också månadens krönikör på Sparbanksakademins hemsida.
Här kommer ett utdrag ur krönikan;

”När vi pratar historia får vi inte glömma att fånga dagen. Det vi gör idag är ju historia imorgon.
Utvecklingen går allt snabbare och den digitala verkligheten är en utmaning för oss arkivarier. Min
förhoppning är att vår historia skall bevaras och kunna återges i ytterligare 200 år. Där behöver jag din
hjälp. Fråga mig så berättar jag hur!!”
Läs hela Mats krönika på Sparbanksakademins hemsida (krönikan är även bilaga till detta medlemsbrev).
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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 på Sparbanksakademins hemsida 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

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
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

Saknas din organisation i vår medlemslista? Hör av dig till oss om ni vill bli medlemmar. Styrelsen har
beslutat om kostnadsfritt medlemskap fram till föreningsmötet 2018.
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