KUNNGJØRING
VALG AV KUNDEMEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET
11. februar 2021 kl. 16.00 avholdes møte for valg av kundemedlemmer til bankens representantskap i henhold
til sparebankens vedtekter § 3-4, jf. § 3-3. Valgmøtet avholdes i bankens lokaler
På grunn av koronasituasjonen tas det forbehold om endring av møtested/møteform. Dette vil i tilfelle bli
kunngjort på bankens hjemmeside senest to dager før ovennevnte annonserte møte.
Stemmeberettiget er myndige personer som har, og i de siste 6 måneder forut for valgdagen har hatt, et
kundeforhold i banken, og som ikke er i mislighold.
Valgbare kandidater er kunder som har, og i de siste 6 måneder forut for valgdagen har hatt, et aktivt
kundeforhold i banken, og som ikke er i mislighold.
Det skal velges to medlemmer for 4 år og ett varamedlemmer for 4 år.
Liste over representantskapets kundevalgte medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem av disse
som er på valg følger vedlagt.
Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater.
Forslagene må sendes til pr@fornebusparebank.no senest 1. februar 2021, med angivelse av kandidatens
navn, fødselsdato, yrke og fullstendig adresse.
Fornebu Sparebank har en valgkomité som vil innstille på forslag til kandidater.
Valgkomiteen utarbeider en valgliste på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger.
Valgliste, aktuelt regelverk og annen relevant informasjon blir lagt ut på bankens hjemmeside, senest èn uke
før valget.
Kunder som ønsker å delta på møtet må sende påmelding til kundeservice@fornebusparebank.no
senest fire dager før valgmøtet.
Valgmøtet ledes av representantskapets leder eller nestleder.

Fornebu, 19.01.2021
Fornebu Sparebank
Britt H. Sunde Trondsen
Representantskapets leder

Representantskapet pr. 01.01.2021
Kunderepresentanter:
Ett medlem har trukket seg fra representantskapet.
Nytt medlem for 4 år skal velges
Sara Trier Jacobsen
Øyvind Iversen
June Solbekk
Leif-Henrik Rønnevig
Jan Olav Svartvadet
Britt H. Sunde Trondsen
Morten Briskelid
Silje Marie K. Larson

På valg

Vararepresentanter:
Karoline Bragstad
Malin Sundborn
Marit Aasen
Jørn Ramnæs

På valg

