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Sandnes, 01.02.2021

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Sandnes Sparebank
Det inviteres til valgmøte for egenkapitalbeviseiere:
Onsdag 17. februar 2021 kl. 19.30

Egenkapitalbeviseierne i Sandnes Sparebank skal velge nye medlemmer til bankens forstanderskap.
Det skal velges tre nye, faste medlemmer for perioden 2021 – 2024 samt suppleringsvalg for to
varamedlemmer for perioden 2020 - 2023. Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.
Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Per 30. januar 2021 er dine registrerte antall egenkapitalbevis i
Sandnes Sparebank «xxx»
Det vil bli gitt en generell orientering om banken og en kort gjennomgang av årsresultatet for 2020.
Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.
Dersom du ikke har anledning til å delta på møtet, anmoder vi å benytte vedlagte fullmaktsskjema slik
at vi får høy representasjon ved valget.
Covid-19-situasjonen og FHI sine retningslinjer krever at vi må ta noen ekstra hensyn ved
gjennomføringen av årets valgmøte. Egenkapitalbeviseiere som selv, eller ved fullmektig, ønsker å
delta på valgmøtet, må melde seg på ved å bruke vedlagte skjema. Dette sendes til
forstanderskap@sandnes-sparebank.no. Påmeldingen må være mottatt innen 12. februar 2021
kl.16.00.
Egenkapitalbeviseiere som melder seg på valgmøte vil få tilsendt informasjon om smitteverntiltak rundt
valgmøtet.
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 på valgmøtet for
egenkapitalbeviseiere som avholdes 17. februar 2021 kl. 19.30.
Egenkapitalbeviseiers navn …………………………………………
Egenkapitalbeviseiers representant, tittel og navn ……………………………………………
(fylles ut dersom virksomhet eller institusjon/organisasjon er oppført som eier ovenfor)

Egne egenkapitalbevis

……………….........

Egenkapitalbevis ihht vedlagte fullmakter

………………………

Samlet antall egenkapitalbevis

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

…………………………………………….

………………………………………………

Sted, dato

Underskrift

………………………………………….

…………………………………………….

Navn i blokkbokstaver

Adresse i blokkbokstaver

Utfylt skjema må være registrert mottatt innen fredag 12. februar 2021 kl. 16.00.
Utfylt skjema sendes på e-post til: forstanderskap@sandnes-sparebank.no
Påmeldinger som mottas etter fristens utløp kan dessverre ikke bli registrert med stemmerett.

Fullmakt

Sandnes Sparebank
Postboks 1133
4391 Sandnes

NB! Fullmakten må gis i henhold til gyldig firmaattest.
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 17. februar 2021.

………………………………………………

…………………………………………………

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 12. februar 2021 kl. 16.00 i Sandnes
Sparebank, på e-post til forstanderskap@sandnes-sparebank.no

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere 17. februar 2021
Oversikt over medlemmer og valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteen består av representanter fra alle gruppene som er representert i bankens
Forstanderskap. Komiteen består av leder Johan Wigestrand (egenkapitalbeviseiernes representant),
Inger Lise Erga (kommunestyrets representant), Joakim De Haas (ansattes representant) og Mette
Moen (innskyternes representant).
Medlemmer i forstanderskapet valgt av egenkapitalbeviseiere:
Faste medlemmer:
Håland, Gunn Jane

2017 - 2020

Hankin, Matthew

2017 - 2020

Eknes, Bjørn

2017 - 2020

Halvorsen, Dag

2018 - 2021

Anfinnsen, Svein

2018 - 2021

Falnes, Olav Kristian

2018 - 2021

Berge, Per Øyvind

2018 - 2021

Steensland, Morten Hodne

2019 - 2022

Sveinsvoll, Aase

2019 - 2022

Torsøe, Vidar

2019 - 2022

Larsen, Kari Solheim

2019 - 2022

Wold, Tove Astrid

2020 - 2023

Løyning, Bente

2020 - 2023

Wigestrand, Johan

2020 - 2023
2020 – 2023

Hildonen, Ragnhild

Varamedlemmer:
Sunde, Martin
Nygård, Ragnhild
Tuftedal, Siv Merethe
Wik, Brynjulf

2020 - 2023
2020 - 2023
2020 - 2023
2020 - 2023

Valgkomiteens innstilling i rangert rekkefølge:
Faste medlemmer på valg
Håland, Gunn Jane
Hankin, Matthew
Eknes, Bjørn

Varamedlemmer:
Suppleringsvalg
Tuftedal, Siv Merethe
Sunde, Martin

Valgperiode
2021-2024
2021-2024
2021-2024

Valgperiode
2020-2023
2020-2023

Valgkomiteens innstilling
Håland, Gunn Jane
Sunde, Martin (fra vara)
Tuftedal, Siv Merethe (fra
vara)

Valgkomiteens innstilling
Wold, Inger Lomeland
Auklend, Garmann

