
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om SpareBank 1 Nord-
Norge: SpareBank 1 
Nord-Norge er en ledende 
leverandør av finansielle 
tjenester og produkter til 
person- og 
bedriftsmarkedet og 
offentlig sektor i 
landsdelen. Banken har 
en samlet kundebase på 
ca. 244 000 
personkunder, ca. 36 500 
bedriftskunder inklusiv 
offentlig sektor, lag og 
foreninger, og omlag  
101 000 
forsikringskunder. Banken 
er representert gjennom 
74 kontorer i Finnmark, 
Troms, Nordland og på 
Svalbard.  
SpareBank 1 Nord-Norge 
åpnet i september 2010 
bankvirksomhet i 
Russland gjennom North- 
West 1 Alliance Bank.  
Banken eies med 75 % av 
SpareBank 1 Nord-Norge 
mens de øvrige 25 % av 
aksjene eies av 
SpareBank 1 Nord-
Norges russiske 
samarbeidspartner Bank 
Tavrichesky i St. 
Petersburg.  
Hovedkontoret til den nye 
banken ligger i St. 
Petersburg med filial i 
Murmansk.   
 

SpareBank 1 Nord-Norges Kulturnæringsstiftelse 
etableres med 100 millioner i kapital 
 

Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge har vedtatt formell etablering av 
SpareBank 1 Nord-Norges Kulturnæringsstiftelse (”Stiftelsen”).  
 

Stiftelsens formål er å bidra til allmennyttig utvikling av kulturnæringen i SpareBank 1 
Nord-Norges markedsområde, det vil si Nord-Norge og Svalbard. Bidrag kan ytes 
gjennom regulære tilskudd, lån eller investeringer. Fra oppstart disponerer Stiftelsen 
kroner 100 millioner.  
 
Styreleder i Stiftelsen er Bjørn Simensen. For øvrig er styret sammensatt av personer med 
bakgrunn fra ulike deler av Nord-Norge og kulturnæringen. Styret vil vurdere ansettelse 
av daglig leder og administrasjon. Stiftelsens administrasjonssted er lagt til Tromsø. 
Oversikt over øvrige styremedlemmer ser du nedenfor.  
 
”Gjennom etableringen av kulturnæringsstiftelsen, videreutvikler SpareBank 1 Nord-
Norge sin satsning og sitt bidrag til utviklingen av den raskt voksende kulturnæringen i 
bankens markedsområde”, uttaler adm.dir. Hans Olav Karde. ”Vårt mål er at 
kulturnæringsstiftelsen gjennom et kompetent styre og en dyktig administrasjon, skal 
kunne yte et betydelig og langsiktig bidrag til kulturnæringen i landsdelen.” 
 
”SpareBank 1 Nord-Norge har gjennom år vært en betydelig bidragsyter til utviklingen av 
nordnorsk kulturliv. Gjennom etableringen av kulturnæringsstiftelsen, bidrar SpareBank 1 
Nord-Norge til etableringen av en struktur og en kapitalbase som er historisk i nordnorsk 
sammenheng. Styret er både entusiastisk og ydmyk i forhold til det arbeidet som skal 
gjøres for å oppfylle stiftelsens formål”, uttaler styreleder Bjørn Simensen.  
 

Styret i SpareBank 1 Nord-Norges Kulturnæringsstiftelse 

 
Styreleder: Bjørn Simensen (Nordland/Oslo) 
Styremedlem:  Erling Walsøe, (Finnmark) 
Styremedlem:  Karl Kristian Hansen (Troms) 
Styremedlem:  Vebjørg Thoe (Nordland) 
Styremedlem:  Britt Kramvig (Troms) 
Varamedlem:  Astrid Arnøy (Nordland) 
 
Kontaktpersoner: 

 
Adm.dir. Hans Olav Karde 
Mobil: 901 51 981 
e-post: hans.olav.karde@snn.no 
 
Petter Høiseth 
Mobil: 41 50 50 35 
e-post: petter.hoiseth@snn.no 
 
Tromsø, 14. mars 2012  
For SpareBank 1 Nord-Norge 
 
 
Stig Arne Engen 
Kommunikasjonsdirektør 
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