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Nesbyen 20.01.2022 

 

 

 

EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG TIL GENERALFORSAMLING - INNKALLING 

 

Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamling i Skue Sparebank holdes  

 

torsdag 10. februar 2022 kl. 18.00 

 

i bankens lokaler på Geilo, Geilovegen 34 

Innregistrering fra kl. 17.30. 

 

Saksliste: 

1/22 Godkjenne innkalling og oppmøte, valg av møteleder, velge to personer til å signere 

 protokollen sammen med møteleder 

2/22 Valg, innstilling fra valgkomiteen følger vedlagt 

 

Stemmeberettiget ved valget er egenkapitalbeviseiere registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir 

én stemme. 

 

Egenkapitalbeviseiere som vil delta i møtet og har stemmerett ved valget, bes sende inn vedlagte 

påmeldingsskjema i utfylt stand. Dersom en ønsker å møte ved fullmektig, ber vi om at fullmaktsskjema blir fylt 

ut og returnert.  

 

Begge skjemaene må være mottatt og registrert i banken innen 7. februar 2022 kl. 18.00. 

Skjema kan sendes pr. epost post@skuesparebank.no (merkes «valgmøte EKB») eller pr. post til Skue 

Sparebank, Jordeshagen 5, 3540 Nesbyen. 

 

Denne innkallingen sendes til samtlige egenkapitalbeviseiere, blir annonsert og sendt børsmelding. Utfyllende 

informasjon om valg 2022 blir publisert på bankens nettside www.skuesparebank.no 

 

Banken tilpasser møtet til nasjonale og lokale smitteverntiltak knyttet til covid 19. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

for SKUE Sparebank  

 

Sigmund Leine 

Leder Generalforsamling 

 

 
Vedlegg; påmeldingskjema og fullmaktsskjema, oversikt generalforsamling valg 

 

 
Foretaksregister: NO 837 889 812 MVA Telefon 915 07 583 skuesparebank.no post@skuesparebank.no 
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EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG TIL GENERALFORSAMLING I SKUE SPAREBANK 
 
VALGMØTE 10.02.2022 
 
Alle medlemmer og varamedlemmer er i 2022 på valg. Det vises til bankens vedtekter, publisert på bankens 

nettside. Egenkapitalbeviseierne velger 6 medlemmer og 3 varamedlemmer til bankens generalforsamling. 

Valgperioden er 4 år, (2022 – 2025). 

 

Oversikt sittende generalforsamling og hvem som er på valg følger vedlagt. 

 

Innstilling fra valgkomiteen periode 2022 - 2025: 

SAK V 26/22 -VALG AV MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLING 
Følgende kandidater er valgkomiteens innstilling – gruppering egenkapitalbeviseiere: 
(Utdrag av protokoll) 
 
 Innstilling medlemmer Innstilling varamedlemmer 
Egenkapitalbeviseiere 
Egenkapitalbeviseiere 
Egenkapitalbeviseiere 
Egenkapitalbeviseiere 
Egenkapitalbeviseiere 
Egenkapitalbeviseiere 

Svein Thorsen - Kongsberg 
Steffen Fageraas –Ringeriksregionen 
Torstein Seim – Hol 
Liv Fossgård Christensen – Hol 
Anne Kristin Kvamme - Ringeriksregionen 
Gerd Oddveig Ryen – Nesbyen 

Gunnar Åmellem – Nesbyen 
Johannes Sagnes -Ringeriksregionen 
Marit Livgård Tandberg – Nesbyen 

 
Vedtak V 26/22:  

Oversikt er vedtatt som valgkomiteens innstilling av kandidater til generalforsamlingen Skue Sparebank, 

gruppering egenkapitalbeviseiere. 

 

 

Oversikt valgkomiteens medlemmer finnes publisert på bankens nettside, oversikt tillitsvalgte. 

 

 


