
 
 
 

Visjon – Verdier – Formål 

 

Visjon: 

Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø sin virksomhet skal bidra aktivt til positiv 

samfunnsutvikling i Bamble og Kragerø. 

For oss betyr det: gode bosted, inkludering og positiv aktivitet 

 

Verdier: 

Vår virksomhet skal være preget av og kjennetegnes med at vi fremstår: 

• Engasjerte 

o Vi skal være opptatt av det som skjer i våre lokalsamfunn og vi skal være til stede på 

mange arenaer og møteplasser. Vi bryr oss om det som skjer, og vi søker å bidra i et 

bredt spekter av prosjekter og aktiviteter 

• Samfunnsbyggende 

o Vi har fokus på gode lokalsamfunn. Vi legger vekt på positive verdier og prosjekter og 

aktiviteter som bidrar til å utvikle bærekraftige lokalsamfunn. 

• Langsiktige 

o Vi søker etter tiltak med langvarig virkning og stiftelsen skal ha langsiktig 

tilstedeværelse i Bamble og Kragerø. Det betyr også at vi har et langsiktig perspektiv i 

forvaltningen av stiftelsens kapital 

• Åpenhet 

o Vi legger stor vekt på åpen informasjon om egen virksomhet. Vi skal praktisere 

åpenhet om våre tildelinger, men konfidensialitet om mottatte søknader. Vår 

virksomhet skal preges av høy etisk standard.  

 

Formål: 

Stiftelsen har som hovedformål: (se også våre vedtekter) 

• Bidra positivt og være en aktiv støttespiller i lokalsamfunnene i Bamble og Kragerø gjennom 

gaver og støtte til allmennyttige formål 

o Dette betyr: at vi skal levere på formål som faller innenfor stiftelsens gavepolicy og 

retningslinjer tuftet på vår visjon og våre verdier 

• Være en langsiktig, stabil og profesjonell eier i Skagerrak Sparebank 

 

 

 

 

 



 
 

 

• Utøve en forsvarlig langsiktig kapitalforvaltning av de midler stiftelsen besitter. 

▪ Realisere iht. stiftelsens formål, spesielt gaver til allmennytte   

▪ Ivareta rollen som stor og forutsigbar eier i Skagerrak Sparebank 

 

• Bidra til å videreføre sparebanktradisjonene i Bamble og Kragerø 

o  bruke deler av avkastningen til stiftelsen til gaver og støtte til allmennyttige formål 

til beste for en positiv utvikling i Bamble og Kragerø. 
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