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Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Sandnes Sparebank

Det inviteres til valgmøte for egenkapitalbeviseiere:
Onsdag 21. februar 2018 kl. 18.30
i Sandnes Sparebanks kantine i «Havnespeilet» i Rådhusgata 3, Sandnes

Egenkapitalbeviseierne skal velge nye medlemmer til bankens forstanderskap. Fire nye medlemmer
skal velges for perioden 2018 – 2021, Se valgkomiteens innstilling som følger vedlagt.
Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Pr 26. januar 2018 er dine registrerte antall egenkapitalbevis i
Sandnes Sparebank «….»
Det vil bli gitt en generell orientering om banken og en kort gjennomgang av årsresultatet for 2017.
Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.
Vedlagt følger fullmaktsskjema som anmodes å benytte dersom du ikke har anledning til å delta på
møtet. Dette for å oppnå høy representasjon ved valget.
Egenkapitalbeviseiere som selv, eller ved fullmektig, ønsker å delta på møtet, bes melde dette
inn med vedlagte skjema. Dette må være oss i hende innen fredag 16. februar 2018 kl. 16.00.
Påmeldinger mottatt etter fristens utløp kan dessverre ikke bli registrert med stemmerett.

Med vennlig hilsen
SANDNES SPAREBANK

Ørjan Gjerde
Leder Forstanderskapet
Vedlegg: Påmeldingsskjema, fullmaktsskjema og valgkomiteens innstilling

Påmeldingsskjema

Sandnes Sparebank
Postboks 1133
4391 Sandnes

Undertegnede egenkapitalbeviseier i Sandnes Sparebank ønsker å delta i valgmøtet for
egenkapitalbeviseiere som avholdes 21. februar kl. 18.30.

Egenkapitalbeviseiers navn …………………………………………
Egenkapitalbeviseiers representant, tittel og navn ……………………………………………
(fylles ut dersom virksomhet eller institusjon/organisasjon er oppført som eier ovenfor)

Egne egenkapitalbevis

……………….........

Egenkapitalbevis iht vedlagte fullmakter ………………………

Samlet antall

---------------------------

egenkapitalbevis

…………………………………………….

………………………………………………

Sted, dato

Underskrift

………………………………………….

…………………………………………….

Navn i blokkbokstaver

Adresse i blokkbokstaver

Utfylt skjema må være registrert mottatt innen fredag 16. februar 2018 kl. 16.00 i Sandnes
Sparebank, PB 1133, 4391 Sandnes, eller e-post: glsp@sandnes-sparebank.no.
Påmeldinger som mottas etter fristens utløp kan dessverre ikke bli registrert med stemmerett.

Fullmakt

Sandnes Sparebank
Postboks 1133
4391 Sandnes

Undertegnede fullmaktsgiver
……………………………………………………………………………………………………………………….
som eier ………………………………………………….. egenkapitalbevis i Sandnes Sparebank
gir herved
Forstanderskapets leder Ørjan Gjerde eller stedfortredende møteleder i Gjerdes fravær

eller

………………………………………………………………………………………………………..
Navn med blokkbokstaver

fullmakt til å møte og avgi stemme på valgmøtet for egenkapitalbeviseiere i Sandnes Sparebank
onsdag 21. februar 2018.

………………………………………………

…………………………………………………

Sted, dato

Underskrift

……………………………………………..

…………………………………………………

Navn i blokkbokstaver

Adresse med blokkbokstaver

Denne fullmakten benyttes bare dersom egenkapitalbeviseier ikke møter selv.
Navnet til den som skal møte som fullmektig må angis i fullmakten.
Blankofullmakter er ugyldige.
Fullmakten må være registrert mottatt innen fredag 16. februar 2018 kl. 16.00 i Sandnes
Sparebank, PB 1133, 4391 Sandnes eller på e-post glsp@sandnes-sparebank.no.

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere 21. februar 2018
Oversikt over medlemmer og valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen består av representanter fra alle gruppene som er representert i bankens
Forstanderskap. Komiteen består av leder Dag Halvorsen (egenkapitalbevisrepresentant), Ragnvald
Nilsen (kommunestyrerepresentant), Ann Cathrin Grødem (ansatterepresentant), Mette Moen
(innskyterrepresentant).

Medlemmer - valgt av egenkapitalbeviseierne

Periode

Carlmark, Annette Dahle
Frøyland, John Sverre
Halvorsen, Dag
Anfinnsen, Svein
Steensland, Morten Hodne
Aarsland, Edvard
Torsøe, Vidar
Larsen, Kari Solheim
Wold, Tove Astrid
Storhaug, Bjørg
Wigestrand, Johan
Hildonen, Ragnhild
Håland, Gunn Janne
Hankin, Matthew
Eknes, Bjørn

2015 - 2017
2014 - 2017
2014 - 2017
2014 - 2017
2015 - 2018
2017 - 2018
2015 - 2018
2015 - 2018
2016 - 2019
2016 - 2019
2016 - 2019
2016 - 2019
2017 - 2020
2017 - 2020
2017 - 2020

Valgkomiteens innstilling i rangert rekkefølge:
MeMedlemmer på valg
Carlmark, Annette Dahle
Frøyland, John Sverre
Halvorsen, Dag
Anfinnsen, Svein

Valgperiode

Valgkomiteens innstilling

2015 - 2017
2014 - 2017
2014 - 2017
2014 - 2017

Berge, Per Øyvind
Falnes, Olav Kristian
Halvorsen, Dag
Anfinnsen, Svein

