SAKSNOTAT TIL VALGMØTE FOR INNSKYTERE
Fra:

Generalforsamlingens valgkomite i Totens Sparebank

Til:

Valgmøte for innskytere i Totens Sparebank

Valgmøte 13.02.2019
SAK 05 og 06/19 VALG
Valgkomiteen har bestått av følgende:
Ole Festad Lund, leder (uavhengig)
Jan Anders Aalborg, medlem (egenkapitalbeviseiere)
Mari Fodstad, medlem (egenkapitalbeviseiere)
Anne Lundhagebakken, medlem (innskytere)
Knut Eskild, medlem (ansatte)

Valgkomiteens arbeid
Årets komite startet sitt arbeide i desember 2018. Det er avholdt arbeidsmøter i desember og
januar. Leder har hatt samtaler med person som er på valg og person som er innstilt som
kandidater. Den forespurte kandidaten har sagt seg villig til å stille som representant for
innskyterne.
I henhold til forskriften for finansforetaksloven, som trådte i kraft 1. januar 2017 så skal
representantene for kundene skal være innskytere som har og har hatt minimum 2.500 i
innskudd siste 6 mnd.
I begynnelsen av januar ble det lagt ut informasjon på bankens nettsider ang valg av
innskytere (kunder). Det var mulig for kunder/innskytere å komme med forslag til
valgkomiteen innen 20.01.2019. Ingen forslag kom inn.

Innstillinger fra valgkomiteen til valgmøte 13.02.2019
Medlemmer
Det er 1 medlem på valg
 Aage Einar Hveem

Valgkomiteens innstilling for perioden 2019-2022
Aage Einar Hveem, gjv

2019-2022

Kandidaten har bekreftet at han er villig til å stille som kandidat. Komiteens
innstilling er enstemmig.

Valgkomiteens medlem
Det er 1 medlem på valg
 Anne Lundhagebakken
Valgkomiteens innstilling for perioden 2019-2022
Anne Lundhagebakken, gjv

2019-2020

Kandidaten har bekreftet at hun er villig til å stille som kandidat. Komiteens

innstilling er enstemmig.
I hht forskrift om finansforetak § 8-2 så legges valgkomiteens innstilling ut på bankens nettsider 14
dager før valget.

VALG 2019 – RELEVANT INFORMASJON OM KANDIDATENE
Aage Einar Hveem, f 1957, bosatt på Bilitt, Østre Toten
- Eier og daglig leder i Heimer AS
- Utdannet fra forsvaret/Politi.
- Gårdbruker

Anne Lundhagebakken, f 1962, bosatt i Kolbu, Østre Toten
- Jobber i Hexagon Raufoss med logistikk/innkjøp
- Tidligere jobbet i Bentler i 30 år - også med logistikk

