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SAKSNOTAT TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE 
TORSDAG 16. FEBRUAR 2017 

Fra: Egenkapitalbeviseiernes valgkomite i Totens Sparebank 

Til: Valgmøte for egenkapitalbevisiere i Totens Sparebank 

SAK 3/17 VALG REPRESENTANTER 

Valgkomiteen har bestått av følgende: 
Unni Hveem, leder 

Jan Anders Aalborg, medlem 

Geir Rune Nyhus, medlem 

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN TIL VALGMØTE 16.02.2017 

Notat fra valgkomiteen 
Årets komite startet sitt arbeide i uke 2/2017, og har hatt 1 arbeidsmøte, samt samtaler med 

personer som er på valg og personer som er innstilt som kandidater.  Alle forespurte kandidater 

har sagt seg villig til å stille som representanter for egenkapitalbeviseierne.  

 

I henhold til «norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse» (NUES) sin anbefaling så ble det 

lagt ut informasjon på bankens hjemmeside om forestående valg.  Her ble egenkapitalbeviseiere 

bedt om foreslå kandidater overfor komiteen.  Fristen for dette ble satt til 23. januar 2017.  Ingen 

forslag er innkommet.  

 

Valgkomiteens leder er også medlem i generalforsamlingens valgkomite og har deltatt på denne 

komiteens møter. 

Valg av medlemmer til generalforsamlingen 
Det er 2 medlemmer og 1 varamedlem på valg 

 

På valg: 

Olav Berg, medlem 

Unni Hveem, medlem 

Frode Fosse Tandsether, varamedlem 

 

Valgkomiteens innstilling: 

 Unni Hveem, medlem, gjenvalg 2017-2020 

 Olav Berg, medlem, gjenvalg 2017-2020 

 Frode Fosse Tandsether, varamedlem, gjenvalg 2017-2020 

  

Alle kandidater har bekreftet at de er villige til å stille som kandidater. Komiteens 

innstilling er enstemmig.  Unni Hveem deltok ikke i diskusjonen rundt sitt eget kandidatur. 

 

Valgkomiteens har hatt telefonsamtaler med kandidater som er på valg, og med kandidater som er 

innstilt for ny periode.  Valgkomiteens innstilling er enstemmig. 
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SAK 4/17 VALG VALGKOMITÈ 

Valg av medlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomite, samt leder av denne 
 

Verv:  Navn:  Velges for:  

Medlem Unni Hveem 2017 – 2019 Gj.v. 

Medlem Jan Anders Aalborg 2016 – 2018 Ikke på valg 

Medlem Geir Rune Nyhus 2016 – 2018 Ikke på valg 

Varamedlem Mari Fodstad 2016 – 2018 Ikke på valg 

 

Leder  Jan Anders Aalborg 2017 – 2018 Ny 

 

Leder i denne komiteen vil bli medlem i generalforsamlingens valgkomitè  

(jfr Finansforetaksloven og bankens vedtekter). 

 

VALG 2017 – RELEVANT INFORMASJON OM KANDIDATENE  

Medlemmer: 

Unni Hveem, f 1955, bosatt i Kolbu 
- Utdannet sykepleier, Jobber hos Sykehuset Innlandet 
- Ant. EKB: 2.691 
- Kunde i banken 
- Vært medlem i forstanderskap/representantskap siden 2013.  I denne perioden og vært medlem i 

valgkomiteen, også vært leder av denne.  

Olav Berg, f 1949, bosatt i Moelv 
- Utdannet sivilingeniør.  Jobbet i Norges Vassdrags- og  Energidirektorat, region Øst.  Er nå pensjonist 
- Ant. EKB: 7.402 
- Kunde i banken 
- Vært medlem i forstanderskap/representantskap siden 2013 

Frode Fosse Tandsether, f 1966, bosatt på Eina 
- Høgskole- og universitetsutdannet innen informatikk og humaniora fag 

- Er nå selvstendig næringsdrivende innen rådgivning mot videregående sektor.   
- Ant EKB: 48.300 
- Kunde i banken 
- Varamedlem siden 2014 


