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Innledning 
Sparebankstiftelsen Lofoten sparebank ga sin første årsmelding for etableringsåret 2019. 

2021 er stiftelsens andre ordinære driftsår som vi nå vil beskrive i denne årsmelding. Deler av året ble 
preget av en pågående pandemi. Vi har likevel kunnet gjennomføre styremøter og generalforsamling 
på normal måte og har tatt hensyn til smittevern i alt vårt arbeide. 

I løpet av året er det blitt foretatt et nedsalg av egenkapitalbevis og styret har brukt mye tid på denne 
jobben. Informasjon om nedsalget vil komme i et eget punkt.  

 

Forhistorie 
Borge sparebank ble opprettet i 1909 og drev under dette navnet til årsskiftet 2002/2003, da banken 
skiftet navn til Lofoten sparebank.  

Lofoten sparebank og Harstad sparebank har gjennom mange år hatt et meget godt samarbeid.                  
I Eika-alliansen er begge bankene kjent for å være meget veldrevne – og med gode resultater over tid. 

Store endringer i den finansielle verden og samfunnet for øvrig, samt stadig større regulatoriske krav 
til den enkelte bank – som krever endret og større spisskompetanse på alle fagfelt i nåtid – og ikke 
minst i framtid, er svært krevende for små banker. 

Med bakgrunn i det ovenstående så både ledelsen og styrene i begge bankene at den beste løsning for 
å møte utfordringene vil være å slå seg sammen (fusjonere) for å kunne gi regionens befolkning og 
næringsliv et kompetent, fremtidsrettet og godt lokalt/regionalt banktilbud. 

I forbindelse med fusjonsplanene mellom Harstad sparebank og Lofoten sparebank som startet 
vinteren 2018, ble det også planlagt å etablere en stiftelse - Sparebankstiftelsen Lofoten sparebank. 
Stiftelsen ble opprettet i årsskiftet 2018/2019., 

Harstad sparebank hadde allerede i 2013 etablert sin stiftelse - Sparebankstiftelsen Harstad sparebank. 

Med virkning fra 01.07.20 ble også Ofoten sparebank fusjonert inn i Sparebank 68° Nord. Banken er 
således blitt større og dekker et større geografisk område. 

Ofoten sparebank etablerte også en stiftelse – Sparebankstiftelsen Ofoten sparebank – før banken ble 
fusjonert. 

Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank er lokalisert til Vestvågøy kommune. 

 

Begrunnelse for etableringen av stiftelse 
Det fremgår av stiftelsesdokument og vedtekter som styret/generalforsamlingen i Lofoten sparebank 
har besluttet, at formålet med opprettelsen av Sparebankstiftelsen Lofoten sparebank var tredelt. 

• Stiftelsen skal forvalte de egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og utøve et 
langsiktig og stabilt eierskap i Sparebank 68° Nord. 

• Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen 
skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp 
grunnfondet i tidligere Lofoten sparebank.  
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• Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Sparebank 68° Nord og videreføring 
av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt sparebanktilbud i Lofoten. 

Det fremgår videre at ved opprettelsen fikk stiftelsen tilført 530 149 stk. egenkapitalbevis pålydende 
kr. 100,- i Sparebank 68° Nord + et kontantbeløp på kr. 550.000,-. 

Stiftelsens grunnkapital utgjør 45 millioner kroner. Stiftelsens totalkapital ved opprettelsen utgjorde 
ca. 65 millioner kroner.  

Styret/generalforsamlingen i Lofoten sparebank besluttet også at ved opprettelsen skulle stiftelsens 
styre bestå av 3 medlemmer + 1 varamedlem.  Generalforsamlingen skulle bestå av 7 medlemmer + 2 
varamedlemmer, og til sist en valgkomite på 3 medlemmer + 1 varamedlem. 

 

Bankens grunnfondsbeviskapital 
Ofoten sparebank la ut grunnfondsbevis i 2015 som deres kunder, samarbeidende banker og andre 
interesserte kunne kjøpe. Det ble solgt 311.822 bevis til ulike aktører. Banken hadde således en 
grunnfondsbeviskapital som det måtte tas hensyn til når deres stiftelse skulle opprettes – Sparebank-
stiftelsen Ofoten sparebank – før fusjonen mellom bankene fant sted i juli 2020. 

Andelen av bankens grunnfondsbeviskapital er fordelt som følgende: 

 

Sparebankstiftelsen Harstad sparebank      1.500.000 bevis 

Sparebankstiftelsen Ofoten sparebank          650.750 bevis                                                                

Sparebankstiftelsen Lofoten sparebank          530.149 bevis 

Samlet andel bevis for stiftelsene       2.680.899 bevis 

Private grunnfondsbeviseiere  (Ofoten)         311 822 bevis          

Totalt utstedte egenkapitalbevis i 68° Nord      2 992 721 bevis 

 

 

Prosentvis fordeling av bevisene mellom stiftelsene og øvrige eiere før nedsalget: 

Sparebankstiftelsen Harstad  1.500.000 som utgjør   50,12% 

Sparebankstiftelsen Ofoten     650.750             «         «   21,74% 

Sparebankstiftelsen Lofoten     530.149    «         «   17,72% 

Øvrige off./private eiere     311 822    «         «   10,42% 

Sum    2.992.721    «         « 100,00% 
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Nedsalg av egenkapitalbevis i stiftelsene 
Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank har i 2021 solgt 181 978 egenkapitalbevis gjennom et rettet 

nedsalg med minstetegning på EUR 100 000 og et offentlig nedsalg. Kurs per egenkapitalbevis var i 

begge transaksjonene NOK 163 per egenkapitalbevis, hvilket utgjør et totalbeløp på NOK 30 millioner.  

 

Norne Securities AS har bistått med gjennomføring av det rettede nedsalget på vegne av Stiftelsen og 

bistått som tilrettelegger av det offentlige nedsalget. 

 

Hovedformålet med nedsalget var at Sparebank 68° Nord og sparebankstiftelsene ønsket å legge til 

rette for lokalt eierskap i hele bankens markedsområde. En større spredning av egenkapitalbevisene 

blant allmennheten vil øke attraktiviteten og likviditeten til egenkapitalbeviset. Sparebankstiftelsen 

har fått frigjort betydelige midler og kan med det være en viktig egenkapitalkilde for banken ved 

behov. 

 

Sparebank 68° Nord har 3 stiftelser som eier bankens grunnfondsbeviskapital. I tillegg eies en del av 

denne kapitalen av private aktører. Noen av grunnfondsbevisene ble utstedt av Ofotens Sparebank for 

noen år siden og i løpet av 2021 er det foretatt et nedsalg i alle stiftelsene. Som følge av dette er 

Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebanks eierandel i bankes grunnfondsbevis redusert fra 17,72% til 

11,63%. 

 

Vedtektene fastsetter at midler som er tildelt Stiftelsen skal plasseres på en hensiktsmessig og 

betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Styret har 

utarbeidet en plan for forvaltningen av stiftelsens midler som skal ivareta stiftelsens målsetting om å 

delta i kapitalutvidelser for å ivareta sine eierinteresser i Sparebank 68° Nord. Midlene er plassert i 

norske, nordiske og globale aksjefond, samt nordiske obligasjonsfondet, samlet forventet årlig 

avkastning er på anslagsvis 3 prosent.  
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Styrende organer                                                                                                                                       
I 2021 har stiftelsens generalforsamling, valgkomite og styre bestått av følgende personer:  

       

Generalforsamling 

Marte Eliassen, leder                                                                                                                                  
Inge Elvebakk, nestleder                                                                                                                                   
Benedikte Olavsen, medlem                                                                                                                                             
Bjørn H. Karlsen, medlem                                                                                                                                                  
Ellinor Løvdal, medlem                                                                                                                                                      
Ivar Olufsen, medlem                                                                                                                                                       
Geir Lakselvhaug, medlem                                                                                                                                
Gretha Hansen, varamedlem                                                                                                                            
Bente Tetlie, varamedlem 

 

Valgkomite 

Bjørn H. Karlsen, leder                                                                                                                                       
Marte Eliassen, medlem                                                                                                                                    
Benedikte Olavsen, medlem                                                                                                                        
Geir Lakselvhaug, varamedlem 

 

Styret 

Knut M. Nikolaisen, leder                                                                                                                              
Kjell K. Mekiassen, nestleder                                                                                                                             
Line S. Klingan, styremedlem                                                                                                                      
Anita Å. Dunvold, varamedlem   

 

 

                                                                                                                  

Administrasjon                                                                                                                                        
Stiftelsen har ingen ansatte. 

Det administrative arbeidet kan deles inn i to kategorier. Være funksjonell administrasjon av stiftelsens 
behov i den daglige drift – administrative rutiner - og lovpålagte krav. 

Og forberede alle saker som fremlegges for stiftelsens styre og generalforsamling på en god måte, slik 
at behandling og vedtak kan gjøres på en effektiv, trygg og forsvarlig måte. 

Dette arbeidet har styret fordelt mellom seg.  
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Styrets arbeid 
Ved årets utgang har styret hatt 14 styremøter og behandlet 99 saker.  

Styret har lagt ned mye arbeid i forbindelse med nedsalg av egenkapitalbevis, kapitalforvaltning og 

myndighetskrav. Det har vært avholdt ekstraordinær generalforsamling 18.03.21 og ordinær 

generalforsamling 08.06.21. Begge møtene ble avholdt i Blest-hallen for å ivareta smittevern i 

forbindelse med pandemien. 

I 2021 hadde stiftelsen to søknadsfrister - 01.05.21 og 01.10.21. Stiftelsen mottok mange søknader fra 

engasjerte lag og foreninger. Det ble brukt tid på behandling av søknader og i løpet av året har styret 

også vært ute på besøk hos noen av dem som har søkt og mottatt midler fra stiftelsen.  

Styret i Sparebankstiftelsen i Lofoten har i denne omgang valgt å ikke inngå samarbeid med de andre 

stiftelsene om å ansette felles daglig leder. Styret vurderer det slik at selv om det må brukes betydelig 

mer tid på styrearbeidet, vil dette bidra til at man opparbeider en kompetanse som sikrer stiftelsen 

god styring. 

Stiftelsen bruker digitalt arkiv i form av dropbox. Ved å ha digitale dokumenter sikrer man dette for 

ettertiden slik at fremtidige styrer har dokumentasjon som kan hjelpe dem i sitt arbeide.  

Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank er et lite styre som har som mål å være effektiv, kompetent og 

endringsdyktig. Med bakgrunn i dette besluttet vi på første møte i 2019 at styrets varamedlem skal 

møte fast i alle møter.   

Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank har et ønske om å ha et samarbeid med de andre stiftelsene. 

Dette har vi fått til gjennom noen fysiske møter. Under pandemien har ikke dette blitt prioritert, men 

styret har etterspurt samarbeid både med stiftelsene og banken. Dette vil følges opp videre. 

.  

 

Visjon  
Vi skal utløse frivillig engasjement i Lofoten. 

 

Verdier 
1. Kulturskapende 

2. Langsiktig 

3. Uavhengig 

 

Prioriterte gaveformål og kriterier 
- Oppvekstmiljø  

- Kultur 

- Idrett 

- Friluftsliv  
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• Utdeling av gaver skal skje i tråd med stiftelsens formål og visjon. 
• Stiftelsens virksomhetsområde er Lofotregionen. 
• Søknad sendes elektronisk på eget skjema som ligger på stiftelsens hjemmeside. 
• Som vedlegg til søknaden skal det følge budsjett/kostnadsoverslag og fremdriftsplan. 
• Søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund og ha eget 

organisasjonsnummer. 
• Foreninger og lag med bred aktivitet mot allmennheten. 
• Tiltak og investeringer med langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet. 
• Prosjekter og organisasjoner som arbeider for og med barn og ungdom. 

 
 
 

Prosjekter/tiltak vi vanligvis ikke gir gaver/støtte til 
• Festivaler 
• Jubileer og jubileumsbøker 
• Lukkede medlemsorganisasjoner 
• Politiske parti eller formål som kan utnyttes i politisk sammenheng 
• Næringsvirksomhet og lovpålagte offentlige oppgaver 
• Støtte til reiser i forbindelse med arrangement og turneringer 
• Drift og ordinært vedlikehold 
• Tiltak som allerede er gjennomført og påløpte kostnader før søknad. 

 

 

Historikken bak stiftelsens logo 
Stiftelsens logo drar med seg symbolikken fra Lofoten sparebank, hvor den grønne og blå Lèn 
symboliserer grønne fjell og blått hav, som igjen symboliserer primærnæringene jordbruk og fiske, 
som har vært Lofotens næringsgrunnlag gjennom generasjoner. Denne symbolikken er en videre-
føring fra den første logo som Borge sparebank hadde  

 

                              

 

 

Vår Logo – stor S –  viderefører denne symbolikken med fargene grønt og blått. I tillegg står Sèn for 
Sparebank-Stiftelsen – og til sist samarbeid, samhold og service. 
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I vår rolle som langsiktig og stabil eier av banken og vår gavepolitikk til allmennyttige formål ønsker vi 
å bidra til: Samarbeid, Samhold og Service mellom de ulike aktører som: bank, stiftelse, lag/foreninger 
og organisasjoner som arbeider og fremmer tiltak og aktiviteter som er tilgjengelige for 
«allmenheten». 

 

Nettsiden – Lofotstiftelsen.no 
Det er viktig for stiftelsen og ha en nettside slik at vi er lett tilgjengelig for publikum og eventuelle 
søkere. Målet for nettsiden er at den skal være ryddig og lett, innholdsrik og informativ. En nettside er 
ofte publikums første møte med stiftelsen og det har vært viktig for styret i arbeidet at den skal 
presentere stiftelsen på en god måte. Styret har jobbet mot at publikum/søkere lett skal finne 
informasjon om stiftelsen, aktuelle saker som søknadsfrist samt at søkere på en god måte kan finne ut 
om de oppfyller kriteriene for å kunne søke om støtte hos stiftelsen.  

Før nettsiden kunne lages av en profesjonell aktør var det viktig at styret hadde bestemt seg for 
ovennevnte visjon, verdier, gaveformål/kriterier og logo. Det er jobbet med dette i styret både i forkant 
og underveis i prosessen med å lage og ferdigstille nettsiden. Styret har sett på flere alternativer og 
gjennomgått mange problemstillinger og spørsmål som måtte avklares før den profesjonelle aktøren 
kunne ferdigstille nettsiden.  

Styret er tilfreds med det ferdige produktet og håper at publikum vil oppfatte nettsiden som 
leservennlig og lett å forså. 

Sparebankstiftelsen er for øvrig også å finne på sosiale medier som Facebook og Instagram. 

 

Utdelte gaver i 2021 
Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank har hatt to søknadsfrister i 2021 – en på våren og en på 
høsten. Følgende utdelinger ble gjort i 2021:  

 

Søker: LofotVolley 
Prosjekt: Lofoten Beach festival 
Tildeling: Kr. 40 000,- 

LofotVolley har siden 2017 arrangert Lofoten sandvolleyballturnering sammen med Norges Tour. 
Turneringen er delt i to hvor det er en for aktive spillere og en for ungdom som ønsker å spille 
volleyball uansett ferdighet, nivå eller bakgrunn. Målet er en uke og helg med masse aktiviteter hvor 
både barn, unge, gamle og familier kan komme og se på og delta i forskjellige idretter og aktiviteter. 
Dette skal være et lavterskeltilbud og det legges vekt på at økonomi ikke skal være et hinder for 
deltakelse. Klubben samarbeider med flere idretter og organisasjoner som ønsker å være med på 
arrangementet. Målet er å gjøre dette til en uke og helg med masse aktiviteter for barn, unge og 
familier. 
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Søker: Fremtiden i våre hender, nord. 
Prosjekt: Lofoten Hobbyverksted 
Tildeling: Kr. 50 000,- 

Fremtiden i våre hender Lofoten ønsker å utvikle hobbyverksted/gjenbruksverksted med tilhørende 
gratis utlånsordning for verktøy i Vågan og Lofoten. Dette er et gratis lavterskeltilbud hvor fokuset er 
gjenbruk, reparasjon og å stimulere enkeltpersoner og miljøer til å ta vare på bruksting og utstyr. 
Lofoten hobbyverksted er et lavterskeltilbud med særlig fokus på sosial inkludering av barn og unge 
samt integrering av nye tilflyttere. 

 

Søker: Napp skytterlag 
Prosjekt: Lavterskel prosjekt 
Tildeling: Kr. 15 000,- 

Napp skytterlag jobber med ungdommer innen blinkskyting og har fokus på sikkerhet og respekt for 
det klubben driver med. De har et lavterskeltilbud og har søkt om støtte slik at ungdommen kan få 
kjøpe billig ammunisjon for å skyte på blink. 

  

Søker: Steinfjorden bygderåd 
Prosjekt: Skateboardrampe, Steinfjorden nærmiljøanlegg 
Tildeling: Kr. 40 000,- 

Steinfjorden bygderåd har et nærmiljøanlegg med muligheter for en rekke aktiviteter. På plassen har 
det stått en skateboardrampe som ble tatt av stormen. Skateboardrampen ble mye brukt av både 
barn, ungdom og voksne. De søker om støtte til å få på plass en ny skateboardrampe. 

  

Søker: Kabelvåg innbyggerforening 
Prosjekt: En pust i bakken 
Tildeling: Kr. 20 000,- 

Kabelvåg er et populært utfartsområde for folk i alle aldre og de har et rekreasjonsområde i marka 
som benyttes til alt fra fotturer, skigåing, fjell, fiske osv. Kabelvåg innbyggerforening søker om støtte 
til flere benker og søppelkasser som kan plasseres ut i lokalmiljøet. De ønsker å skape mer trivsel og 
oppfordre flere til å gå på tur og ta del i lokalsamfunnet. 

 

 Søker: Lofoten krigsmuseum 
Prosjekt: Utbedring av Lofoten krigsmuseum, og kanoner 
Tildeling: Kr. 20 000,- (øremerket oppussing av kanoner utendørs) 

Lofoten krigsmuseum ble startet av veteraner fra den annen verdenskrig i Lofoten. Andre verdenskrig 
rammet Lofoten hardt og historien er viktig å formidle til kommende generasjoner. De søker om 
støtte til utbedring av lokalene og til å få malt og satt i stand kanonene som står utenfor museet. 



   

9 

Søker: Gravdal opp og fram 
Prosjekt: Klokkarvika friluftsområde 
Tildeling: Kr. 85 000,- 

Gravdal opp og frem søker om støtte for å tilrettelegge området Klokkarvika slik at det kan bli en 
møteplass for alle mennesker i alle aldre i hele Lofoten. Prosjektet vil bidra til at flere kommer seg ut i 
naturen. De søker om støtte til tilretteleggelse av veier, gapahuker, bålplasser, frisbeegolfbane og en 
naturlig aktivitetspark for barn. 

 

Søker: Vestvågøy historielag 
Prosjekt: Minnelund – «Distriktslæge Schumacher´s Børn» 
Tildeling: Kr. 30 000,- 

Distriktslæge Didrik Ferdinand Schumacher og hans kone fikk bygd en minnelund ved Buksnes 
kirkegård etter at de mistet 7 barn. Familien har også slektskap til flere kjente personligheter i norsk 
historie hvor en statsminister, forfattere og flere andre kjente personligheter er nevnt. På 
minnelunden finnes det også to europeiske lerketrær som er meget sjeldne i Nord Norge. Vestvågøy 
historielag søker om støtte til oppussing av minnelunden hvor det også vil bli laget en minnetavle 
med elektronisk link slik at man får vite hele historien. Minnelunden kan besøkes av allmennheten og 
kan ha spesielt interesse for skoler som vil lære sine elever norsk historie. 

  

Søker: IL BLEST 
Prosjekt: Borg Frisbeegolfbane 
Tildeling: Kr. 25 000,- 

IL BLEST ønsker å etablere frisbeegolfbane i nærmiljøet og har søkt stiftelsen om midler til å realisere 
dette. Frisbeegolf er en sterkt økende aktivitet i Norge som treffer mange av de som står utenfor den 
organiserte idretten. IL BLEST ønsker at dette tiltaket kan bidra til å trekke flere barn og ungdommer 
ut i marka og i friluft, samtidig som man får fysisk aktivitet og er i bevegelse.  

 

Søker: Svolvær alpinklubb 
Prosjekt: Utbedring av heistrasé og hovedtrasé 
Tildeling: Kr. 75 000,- 

Kongstind alpinsenter er et dugnadsdrevet alpinsenter i Svolvær. Anlegget brukes primært av 
lokalbefolkningen og er et kjærkomment fritidstilbud for barn, unge og voksne i Vågan kommune. 
Like viktig som det organiserte idrettstilbudet er muligheten for uorganisert aktivitet i bakken. For 
mange barn og unge er Kongstind alpinsenter den klart viktigste arenaen for utendørs aktivitet om 
vinteren. Svolvær alpinklubb ønsker å utbedre heistraséer og hovedtraséer for å lette arbeidet med 
snølegging. Ved å forkorte snøleggingsperioden kan bakken åpne tidligere på året og utbedret trasé 
vil også gjøre transport i bakken tryggere og enklere.  
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