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To nye styremedlemmer i
Sparebankstiftelsen DNB
Generalforsamlingen har valgt Havva Ince og Tomas Holmestad som nye
styremedlemmer i Sparebankstiftelsen DNB.
Havva Ince er fagsjef for inkludering i Den Norske Turistforening, Drammen
og omegn. Hun bor i Drammen og har et brennende engasjement for
inkludering, frivillighet og folkehelse.
Tomas Holmestad er adm. direktør i NorEngros Johs Olsen AS og bor i Gjøvik.

Han har tidligere blant annet vært direktør for Lillehammer 2016, vinter-OL
for ungdom. I 2019 mottok han NIFs hederstegn for fortjenestefullt arbeid for
norsk idrett.
Karl Moursund og Gerhard Nilsen trer ut av styret, etter å ha vært
styremedlemmer i henholdsvis 10 og 8 år.
Styret i Sparebankstiftelsen DNB består dermed av følgende medlemmer for
perioden 2021-2023:
•
•
•
•
•
•
•

Nils Øveraas, styreleder
Erling Lae, nestleder
Birgit Skarstein
Anne Beate Hovin
Lisa Mari Watson
Haava Ince
Tomas Holmestad

Se mer informasjon om styrets medlemmer.
Styrets oppgaver
Styret velges av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DNB, og
bestemmer hvilke områder stiftelsens midler skal brukes til, og hvem som får
tildelt pengestøtte.
Les mer om styrende organer i Sparebankstiftelsen DNB.

Om Sparebankstiftelsen DNB
Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å
ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være
langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse
aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.
Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser, og
har som sitt geografiske kjerneområde de tidligere fylkene Østfold, Oslo,

Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen
Ringsaker. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.
Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske
museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen
driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre
Slottsgate 3. I 2016 opprettet stiftelsen Amediastiftelsen, som eier
mediekonsernet Amedia.
Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002,
og har siden starten tildelt over 6 milliarder kroner til allmennyttige formål.
«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen
ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og
støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet
for barn og unge.
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