VALGLISTE
for innskyternes valg av medlemmer til Hegra Sparebanks generalforsamling:
Det skal velges:
* 2 faste og 3 varamedlemmer for perioden 2021 – 2025
Valgdager:

onsdag 3. mars og torsdag 4. mars 2021

Stemmested:

Hegra Sparebanks hovedkontor – Hegramo og
Hegra Sparebanks avdelingskontor – Kjøpmannsgata 7, Stjørdal
Stemme kan også avgis på e-post til valg@hegrasparebank.no
innen torsdag 4. mars klokken 17:00.

Stemmetid:

onsdag kl. 09:00 – 15:00 og torsdag kl. 09:00 – 17:00

Sett stemmekryss (X) foran de personene du ønsker valgt, i alt 5 navn, eller bruk listen uten forandring. Bruker
du listen uten å sette stemmekryss, eller setter mindre enn 5 kryss, tilfaller manglende stemmer kandidatene i
nummerrekkefølge på listen. Det er adgang til å føre opp nye navn i de ledige feltene. Kumulering er ikke tillatt.

___

1. Ann-Irene Lerfald

7520 Hegra

___

2. Stian Flobergseter

7520 Hegra

___

3. Ida Katrin Kristoffersen

7512 Stjørdal

___

4. Vegard Sætnan

7506 Stjørdal

___

5. Stine Aspaas Salberg

7512 Stjørdal

___

6. Per Erik Moen

7520 Hegra

___

7. Ida Hjellnes

7510 Skatval

___

8. Petter Jacob Bjerve

7503 Stjørdal

___

9. Line Ingeborg Meland

7506 Stjørdal

___

10. Jomar Ertsgaard

7506 Stjørdal

___

11. Anne Grethe Raaen Opgård

7520 Hegra

___

12. Oddbjørn Eide

7517 Hell

___

……………………………………………………………….

___

……………………………………………………………….

___

……………………………………………………………….

De 2 kandidatene som får flest stemmer velges som faste medlemmer og de 3 neste som vara i
generalforsamlingen for 4 år.
Valgresultatet offentliggjøres på bankens hjemmesider: www.hegrasparebank.no.
Valgkomiteen

Om generalforsamlingen
Finansforetakslovens § 8-2, 1. ledd.
«Generalforsamling i finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap
I finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, sammensettes og velges
medlemmene til generalforsamlingen etter nærmere bestemmelser i vedtektene. Minst tre firedeler av
medlemmene skal være personer som ikke er ansatt i foretaket. Det skal legges vekt på at de valgte medlemmene
samlet avspeiler finansforetakets kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon, med mindre
slike interesser ivaretas av annet overordnet foretaksorgan.»

Hvem kan stemme ved innskytervalget?
Bankens vedtekter bestemmer at bare kunder som er myndige kan stemme ved innskytervalget. Med kunder
menes innskytere, lånekunder, privatkunder og næringsdrivende.

Hvem kan bli valgt inn i generalforsamlingen?
Bankens vedtekter bestemmer at bare myndige personer med bosted i Stjørdal kommune kan bli valgt inn i
generalforsamlingen. Vedtektene bestemmer også at 7 medlemmer av totalt 16, og 3 varamedlemmer av totalt 8,
skal velges av og blant bankens kunder.
Til medlemmer/varamedlemmer kan ikke velges
- styremedlemmer og revisorer i sparebanken
- personer hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon
- personer som har et ansettelsesforhold eller tillitsverv i konkurrerende virksomhet

Hvem velger ut kandidater og setter opp valglisten?
Generalforsamlingen velger hvert år en valgkomite, som gjennomgår listen over valgbare innskytere og plukker
ut kandidater til listen.
Det er adgang for stemmeberettigede til å føre opp nye navn i de ledige feltene på listen når stemme avgis.

Hvordan stemme pr e-post?
Har du ikke anledning til å møte i banken for å stemme på noen av valgdagene, kan du isteden stemme pr epost.
Listen skrives ut, stemmekryss settes, og listen scannes – eller listen fylles ut elektronisk, lagres og sendes som
vedlegg i epost til banken.
Stemmegivers fulle navn og fødselsdato skal skrives i e-posten når stemmeseddelen oversendes banken.
Administrasjonen vil kontrollere at stemmegiver er stemmeberettiget ihht. bankens vedtekter før stemmen
anonymiseres. Stemmegivers navn skal ikke skrives på selve valglisten.
Epost inneholdende fullt navn og fødselsdato, og vedlagt utfylt valgliste, sendes til valg@hegrasparebank.no
innen torsdag 4. mars 2021 klokken 17:00. Stemmesedler innkommet etter dette tidspunktet vil ikke komme i
betraktning.

Spørsmål vedrørende valget kan rettes til banken på epost: valg@hegrasparebank.no.

