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Huvudman i Sparbanksstiftelsen Norrland 
Sparbanksstiftelserna är unika i den mening att de får ha huvudmän. Detta är ett direkt arv från 

sparbankslagen. Huvudmännen tillsätter och inspirerar styrelsen. Stiftelsens huvudmän ska spegla 

samhället men de ska också på ett rimligt sätt spegla Swedbanks kundbas.  

Huvudmännen ska – liksom styrelsen – vara kunder i Swedbank och profiler inom sitt område.  

Det är också huvudmännen som utser huvudmän, detta är ett sätt i strävan att vara oberoende och fri 

från varje form av inflytande/beroende av offentliga, privata eller politiska intressen.  

 

Sparbanksstiftelsen Norrland strävar efter att engagera huvudmän och styrelseledamöter med ett brett 

intresse för samhällsfrågor och som är starkt lokalt förankrade. Huvudmännen utgör en mycket viktig 

del i stiftelsen. De har en legitimerande och kontrollerande funktion, de bidrar till stiftelsens och 

Swedbanks lokala förankring och är stiftelsens och Swedbanks ambassadörer.  

 

Huvudmannauppdraget är uppdelade i olika delar.  

Skakrav 

1) Vara kund i Swedbank 

 

2) Kontrollera - övervaka 

Övervaka så att styrelsen, så gott det går att bedöma, sköter sin uppgift och säkrar stiftelsens 

långsiktiga överlevnad. Det sker dels genom att delta på huvudmannadagar och stiftelsens 

årsstämma dels genom att ingå i stiftelsens valberedning.  

På stämman beslutas om ordförande på stämman, val av huvudmän, arvoden till 

styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisorer, utse valberedning samt yttra sig 

över stiftelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse. Huvudmännen ska också 

yttra sig över ev. förslag till ändringar i stiftelseförordnande, stadgar eller arbetsordning.  

 

3) Ambassadör 

Som ambassadör för stiftelsen och därmed Swedbank ska man vara lojal mot stiftelsen och 

Swedbank. Huvudman agerar på styrelsens uppdrag. Praktiska göromål ska i första hand 

hanteras av stiftelsens kansli. 

En viktig syssla är att kommunicera stiftelsens syfte och sparbanksrörelsens värderingar i kontakter med 

bank och samhället i övrigt. Relationen med Swedbank organiseras genom möten, medan 

kontakterna i övrigt till övervägande del sker i egna nätverk. 

När det finns händelser/saker som man inte kan förklara då hänvisar huvudman direkt till 

stiftelsen Vd eller lokal kontorschef. Det är viktigt att som huvudman är man inte en 

företrädare för Swedbank utan en ambassadör som står upp för banken och särskilt 

sparbanksidén. 

 

4) Öppna dörrar – samhällskontakter 

Möten med banken kan ske på både regional och lokal nivå. Ytterst vill Sparbanksstiftelsen Norrland 

påverka Swedbank lokalt att i största möjliga utsträckning dra nytta av de möjligheter som finns i 

sparbanksidén. En av huvudmannens uppgifter är därför att bidra till att banken tar den plats i det 

lokala samhället som vi som Sparbanksstiftelsen vill att den ska göra. Här kan det handla om att 

initiera eller uppmuntra till lokala möten mellan banken lokalt och närings, samhälls och 
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organisationsliv samt att öppna dörrar för att kontorschefen ska kunna ta plats i den lokala 

samhällsdiskussionen. 

När det gäller övriga samhällskontakter kan det handla om att tala med nyckelpersoner i det  

egna nätverket och att sätta upp möten – att öppna dörrar. Ärendet kan, exempelvis, gälla lokala 

utvecklingsprojekt eller en utbildning för unga eller nyinflyttade i sparande och vardagsekonomi. 

Oavsett vilket ärendet är kan god kontakt med lokala nyckelpersoner vara en avgörande faktor för att 

stiftelsen ska kunna göra samhällsnytta. 

 

5) Dela information, till nytta för banken. 

En annan viktig del i utbytet med Swedbank är just att utbyta kunskap och information. 

Huvudmannen har insikter i lokala samhälls- och marknadsförhållanden och kontorschefen 

kunskap om banken och finansmarknaden. En ambition är att huvudmannen kan vara ledamot i 

den lokala bankstyrelsen, om sådan finns.  

 

6) Information 

Ta del av den information som stiftelsen skickar ut via nyhetsbrev och pressmeddelanden.  

  

 

Möjligheter 

7) Ge tips och idéer till lokala aktiviteter, ev. medverka vid utdelningar av bidrag/stipendier 

alternativt lokala potter. 

  

8) Delta på aktiviteter som lokalt Swedbankkontor bjuder in till. 

 

9) Erbjuda sitt nätverk till stiftelsen och lokalt bankkontor. 

 

 

 


