
 
 

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseierne i Skagerrak Sparebank 

Tid: Tirsdag 14. februar 2023 kl. 18.00 

Sted: Kirkegaten 26, 3770 Kragerø (Bankens lokaler) 

Påmelding senest 9.2.2023 

 

I henhold til oppdaterte vedtekter § 3 har EK-beviseierne 9 representanter i representantskapet + 4 

vararepresentanter. 

I henhold til valgliste er følgende på valg i 2023: 

3 nye representanter til representantskapet i Skagerrak Sparebank. Valgperiode 4 år (fra og med 

2023 til og med 2026) 

3 vararepresentanter til representantskapet i Skagerrak Sparebank. (2 sittende og en ny 

vararepresentant.) Valgperiode 4 år (fra og med 2023 til og med 2026) 

1 representanter til valgkomiteen for ek-bevis eiernes valgkomite 

2 vararepresentanter til ek-bevis eiernes valgkomite.  Valgperiode til valgkomiteen 2 år. Valgperiode 

blir da for valg på eiermøter i 2024 og 2025. 

  

Stemmeberettigede ved valget er registrerte eiere i verdipapirsentralen (VPS) per 09.02.2023. Hvert 

egenkapitalbevis gir en stemme. Antall egenkapitalbevis i banken er 7.687.631. 

 

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

påmeldingsskjema i utfylt stand. Valgkomiteens innstilling og påmeldingsskjema følger vedlagt og er 

lagt ut på bankens hjemmesider – www.skagerraksparebank.no / www.ekbevis.no 

 

Dersom det ønskes å møte med fullmektig, ber vi om at fullmaktsskjema blir utfylt og returnert. 

Skjemaene må være banken i hende senest 09.02.2023. 

Oversikt over dagens representanter i representantskapet er tilgjengelig på bankens hjemmesider. 

 

Valgkomiteen, som består av: 

Roy Aanesen – leder, Heidi Lisbeth Olsen – medlem og Arnfinn Waag medlem, har hatt ett møte og 

fremmer følgende enstemmige innstilling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skagerraksparebank.no/
http://www.ekbevis.no/


 
 

 

 

Følgende poster skal velges i 2023 

Medlem 
representantskap 

Valgperiode 
 

Antall EK-bevis  
Reg. 03.02.2022 

Valgkomiteen forslag 

Svein Arne Walle 2023 – 2026 4.564.422 NY – fra Skagerrakstiftelsen 

Vigdis Hågensen 2023 – 2026 4.564.422 NY – fra Skagerrakstiftelsen 

Jon G Guste-Pedersen 2022 – 2025 4.564.422 NY – fra Skagerrakstiftelsen 

Varamedlem 
representantskapet 

   

Dag Haagensen 2023 – 2026 55.000 Gjenvalg 

Atle Holmås 2023 – 2026 9.631 Gjenvalg 

Signe Marie Oland 2023 – 2026 4.564.422 NY – fra Skagerrakstiftelsen 

Medlem av 
valgkomiteen 

   

Heidi Lisbeth Olsen 2024 – 2025 4.823 Gjenvalg 

Vara til valgkomiteen    

Nils O Prestholdt 2024 – 2025 10.000 Gjenvalg 

Torunn Bakke 2024 – 2025 5.843 Gjenvalg 

 

Valgkomiteen vil redegjøre for sitt forslag med presentasjon av foreslåtte ny representanter på møte 

 

EK eiernes representant i valgkomiteen for representantskapet i Skagerrak Sparebank er Roy 

Lundquist. Lundquist er på valg i år og har sittet i 6 år. Han kan derfor ikke gjenvelges. Eiermøte må 

velge nytt medlem til valgkomiteen for representantskapet. 

 

Kragerø 17.01.2023 

Grunde Olsen 

Leder representantskapet 

 

 

 

 

Vedlegg: Påmeldingsskjema med fullmakter 


