
 

 

PROTOKOLL 

FRA 

EGENKAPITALBEVISEIERMØTE I ÅFJORD SPAREBANK 

 
 
Valgmøte for egenkapitalbeviseeierne ble avholdt torsdag 28.02.17 kl 19.00 i lokalene til Åfjord Sparebank. 

 

1.1 Åpning og opprop 
Forstanderskapets leder Tone Bårdli ønsket velkommen, og foretok opprop. 

Det møtte 6 egenkapitalbeviseiere med til sammen 11700 egenkapitalbevis som utgjør 2,9 % av samlede 

egenkapitalbevis. 

Det ble framlagt 3 fullmakter med til sammen 500 egenkapitalbevis som utgjør 0,13 % av samlede 

egenkapitalbevis. Disse ble enstemmig godkjent. 

 

Til møteleder ble Tone Bårdli valgt enstemmig. 

 

1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

1.3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder 
Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt: 

- Vidar Daltveit 

- Edgar Frønes 

 

1.4 Valg av protokollfører 
Som protokollfører ble Jostein Stjern valgt enstemmig  

 

2. Valg av 1 medlem til forstanderskapet for perioden 2017 – 2020 
Valgkomiteen har foretatt loddtrekning etter vedtak i egenkapitalbeviseiermøte 18.02.17 sak2/ punkt 2, og 

Hans Petter Hestmo trer ut av forstanderskapet. 

Enstemmig vedtak: 

Som nytt medlem til forstanderskapet for perioden 2017 – 2020 ble Torunn Butli Rømma valgt. 

 

3. Valg av nye varamedlemmer til forstanderskapet for perioden 2017 – 2020 

Enstemmig vedtak: 

1. Det foretas ingen nye valg av varamedlemmer til forstanderskapet for perioden 2017 – 2020. 
2. For å oppfylle vedtak i egenkapitalbeviseiermøtet 18.02.17 sak2/ punkt 2 vedtas at en av 

varamedlemmene trer ut ved loddtrekning ved valget i 2018. 
 

   



  

4. Valg av 4 medlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomite for perioden 2018 – 2019 

Enstemmig vedtak: 

Følgende velges som medlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomite for perioden 2018 – 2019 

- Jon Refsnes  

- Jan Robert Humstad  

- Edgar Frønes 

- Ingvill Hoås Butli 

 

5. Valg av 4 varamedlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomite for perioden 2018 – 

2019 

Enstemmig vedtak: 

Følgende velges som varamedlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomite for perioden 2018 – 2019 

- Noralf Osen  

- Arnstein Tinnen  

- Unn Rian Brunes  

- Magnar Normann 

 

6. Valg av leder til egenkapitalbeviseiernes valgkomite for perioden 2018 – 2019 

Enstemmig vedtak: 

Til leder av egenkapitalbeviseiernes valgkomite for perioden 2018 – 2019 velges Jon Refsnes 

 

7. Valg av nestleder til egenkapitalbeviseiernes valgkomite for perioden 2018 – 2019 

Enstemmig vedtak: 

Til nestleder av egenkapitalbeviseiernes valgkomite for perioden 2018 – 2019 velges Jan Robert Humstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


