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Arkivsak-dok. 15/00073-11 
Saksbehandler Terje Søvikhagen 
Dokumentdato 26.04.2017 
  
Selskap/organ Tafjord Kraft AS 
 
 

   

1/17: Åpning av generalforsamlingen og registrering av møtende 
aksjeeiere 

Saksframstilling  
I henhold til aksjeloven § 5-12 åpnes generalforsamlingen av styrets leder eller av den styret har 
utpekt. 
 
Den som åpner møtet, skal før første avstemming opprette en fortegnelse over de aksjeeiere som har 
møtt, enten selv eller ved fullmektig, jf. aksjeloven § 5-13. 
 

Forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen ble åpnet av ___________________________. 
 
Det ble opprettet en fortegnelse over de aksjeeiere som var til stede på generalforsamlingen. 
Tilstede som aksjeeiere var: ____________________________________________________ 
 
Videre var følgende til stede, i tillegg til representanter som møtte som aksjeeiere: ______________ 
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Arkivsak-dok. 15/00073-12 
Saksbehandler Terje Søvikhagen 
Dokumentdato 26.04.2017 
  
Selskap/organ Tafjord Kraft AS 
 
 

   

2/17: Valg av møteleder 

Saksframstilling  
I henhold til aksjeloven § 5-12 skal generalforsamlingen velge en møteleder. Møteleder behøver ikke 
å være aksjeeier. 
 

Forslag til vedtak: 
Som møteleder ble valgt _______________________ 
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Arkivsak-dok. 15/00073-13 
Saksbehandler Terje Søvikhagen 
Dokumentdato 26.04.2017 
  
Selskap/organ Tafjord Kraft AS 
 
 

   

3/17: Godkjennelse av innkalling og sakliste 

Saksframstilling  
Det vises til aksjeloven kapittel 5 ‘Generalforsamlingen’ for formalkrav til innkalling og saksliste. 
 

Forslag til vedtak: 
Det var ingen merknader til innkallingen og saksliste. 
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Arkivsak-dok. 15/00073-14 
Saksbehandler Terje Søvikhagen 
Dokumentdato 26.04.2017 
  
Selskap/organ Tafjord Kraft AS 
 
 

   

4/17: Valg av person til å undertegne protokollen sammen med 
møteleder 

Saksframstilling  
I henhold til aksjeloven § 5-16 skal protokollen fra avholdt generalforsamling undertegnes av 
møtelederen og minst en annen person valgt av generalforsamlingen blant dem som er tilstede. 
 

Forslag til vedtak: 
Til å undertegne protokollen sammen med møteleder, ble valgt_________________ 
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Arkivsak-dok. 15/00074-3 
Saksbehandler Terje Søvikhagen 
Dokumentdato 26.04.2017 
  
Selskap/organ Tafjord Kraft AS 
 
 

   

5/17: Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2016 

Saksframstilling  
I henhold til aksjeloven § 5-5 skal selskapet innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår 
holde ordinær generalforsamling og behandle og avgjøre godkjennelse av årsregnskapet og 
årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 
 
I henhold til Regnskapsloven § 3-2 skal årsregnskapet inneholde resultatregnskap, balanse, 
kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og for morselskap består årsregnskapet av både 
selskapsregnskap og konsernregnskap. 
 
Det vises til vedlagte Årsrapport 2016 hvor: 

 Årsberetningen er inntatt på side 12-18  
o ref. også redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse side 68-73 

 Årsregnskapet på sidene 19-61. 

 Revisors beretning fremkommer på side 63-65 
 
 
Styret vurderer foreslått disponering / utdeling som forsvarlig i forhold til selskapets likviditets- og 
egenkapitalsituasjon (ref. i AL § 8-1 (4), jf § 3-4). 
 

Forslag til vedtak: 
Årsberetning og årsregnskap for 2016 ble godkjent, og årets resultat i Tafjord Kraft AS disponert slik: 
 

Utbytte       kr   36.763.901 
Overført til fond for vurderingsforskjeller   kr   67.446.892 
Overført til annen egenkapital    kr   47.295.411 
Sum årets overskudd     kr 151.506.204 

Vedlegg:  
1. Årsrapport 2016 
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Arkivsak-dok. 15/00077-8 
Saksbehandler Terje Søvikhagen 
Dokumentdato 26.04.2017 
  
Selskap/organ Tafjord Kraft AS 
 
 

   

6/17: Valg av styremedlemmer 

Saksframstilling  
I henhold til aksjeloven § 6-1 velger generalforsamlingen medlemmer til styret med unntak av 
medlemmer til styret som velges av og blant de ansatte. Styrets sammensetning og tjenestetid er i 
tillegg regulert i selskapets vedtekter § 6 «Styret» slik: 
 

«1. Selskapets styre består av 7 medlemmer, hvorav 5 medlemmer med personlige 
varamedlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer med varamedlem velges av 
og blant de ansatte i konsernet. 
 
2. Aksjeeiere eller grupper av aksjeeiere som representerer eierandeler på minst 20 %, skal 
ha rett til å være representert i styret. 
 
3. Styremedlemmer og varamedlemmer tjenestegjør i to år, slik at tjenestetiden opphører ved 
avslutningen av den ordinære generalforsamling i det år tjenestetiden utløper. Ved 
suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes. 
 
4. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen. 
 
5. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrebehandlingen med tale- og forslagsrett, med 
mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.» 
 

Dagens styresammensetning i Tafjord kraft AS er slik: 
 
 

 
 
De aksjonærvalgte medlemmene som står på valg på årets ordinære generalforsamling er derfor 
Jannicke Hilland med personlig vara Bjørn Inge Ruset. 
 
Det er i 2017 gjennomført valg av ansattes representanter til styrene i TAFJORD. Av valgstyrets 
protokoll av 22.03.2017 fremgår det at følgende ble valgt til styret i morselskapet Tafjord Kraft AS: 
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Forslag til vedtak: 
1. Som aksjonærvalgt medlem av styret i Tafjord Kraft AS ble følgende valgt for en periode på to år:  

 
_________________________ med personlig varamedlem ____________________________ 
 

2. Generalforsamlingen tok til orientering at følgende er valgt av de ansatte til medlem av styret i 
Tafjord Kraft AS for en periode på to år: 

 Per Ove Hjelme med personlig varamedlem Alexander Støhle 
 Magnus Erdal med personlig varamedlem Frank Iversen 
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Arkivsak-dok. 15/00077-9 
Saksbehandler Terje Søvikhagen 
Dokumentdato 26.04.2017 
  
Selskap/organ Tafjord Kraft AS 
 
 

   

7/17: Fastsettelse av godtgjørelse til styret 

Saksframstilling  
I henhold til aksjelovens § 6-10 fastsettes godtgjørelse til styremedlemmer av generalforsamlingen. 
 
På selskapets ordinære generalforsamling 17. juni 2016 ble det fastsatt slike honorarsatser for 
styremedlemmer i morselskapet Tafjord Kraft AS, gjeldende fra 01.01.16: 
 

Styrets leder: kr. 175.000 pr. år 
Styremedlem:  kr. 105.000 pr. år 
Varamedlem:  kr.     5.900 pr. møte 

 
Styret behandlet saken den 31.03.2017 og foreslår følgende honorarsatser gjeldende fra 01.01.17: 
 

Styrets leder:  kr. 179.000 pr. år 
Styremedlem:  kr. 107.000 pr. år 
Varamedlem:  kr.     6.000 pr. møte 

 
Styret foreslår for øvrig at gjeldende felles godtgjørelsesmodell for konsernets selskaper videreføres 
uendret. Godtgjørelsesmodellen har følgende innhold: 
 

1. For styreverv (styreleder og styremedlem) i datterselskap i Tafjord Kraft-konsernet utbetales 
godtgjørelse lik 50 % av godtgjørelsen for styreverv i eierselskapet Tafjord Kraft AS. 

2. Ansattes styrerepresentanter (styremedlem valgt av og blant de ansatte) i konsernselskap 
mottar samme godtgjørelse som øvrige styremedlemmer. 

3. Ansatte fra den administrative ledelse / administrasjonen i konsernselskapene som møter som 
aksjonærvalgt medlem av styret, skal ikke motta godtgjørelse for utføring av styrevervet. 

4. Styremedlem som mottar fast årlig godtgjørelse, skal ikke samtidig motta godtgjørelse pr møte 
for deltakelse i styremøter. For annen møtevirksomhet enn styremøter (utvalg, komiteer, 
arbeidsgrupper og lignende), utbetales godtgjørelse pr møte lik sats for varamedlemmer. 

5. Reise- og diettgodtgjørelse ytes i samsvar med offentlige reiseregulativ. 
 
Modellen innebærer bl.a. at godtgjørelse til styremedlemmer i alle datterselskaper i konsernet følger 
samme prinsipp og satser, men slik at disse verv honoreres med en godtgjørelse lik 50 % av 
godtgjørelsen for styreverv i morselskapet Tafjord Kraft AS. 
 

Forslag til vedtak: 
1. Med virkning fra 01.01.17 ble følgende satser for styregodtgjørelsen i Tafjord Kraft AS 

besluttet: 
  

Styrets leder:  kr. 179.000 pr. år 
Styremedlem:  kr. 107.000 pr. år 
Varamedlem:  kr.     6.000 pr. møte 
 

2. Gjeldende godtgjørelsesmodell for styremedlemmer i konsernet ble vedtatt videreført. 
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Arkivsak-dok. 15/00078-4 
Saksbehandler Terje Søvikhagen 
Dokumentdato 27.04.2017 
  
Selskap/organ Tafjord Kraft AS 
 
 

   

8/17: Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 

Saksframstilling  
I henhold til Aksjelovens § 7-1, andre ledd tilligger det selskapets generalforsamling å godkjenne 
revisors godtgjørelse. 
 
Revisor i Tafjord Kraft AS er Deloitte ved partner Gry-Kjersti Berget. I konsernforhold skal revisor for 
morselskapet også revidere konsernregnskapet. De enkelte selskap i konsernet utgjør egne 
revisjonsenheter. Datterselskapene benytter samme revisor som morselskapet, mens Mørenett 
benytter PWC. 
 
Det er godtgjørelsen for lovpålagt revisjon i morselskapet Tafjord Kraft AS generalforsamlingen skal 
godkjenne. 
 
Godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon for Tafjord Kraft AS utgjorde i 2016 kr. 208.200. I tillegg 
kommer andre attestasjonstjenester med kr. 4.000 og andre tjenester utenfor revisjon med kr. 10.475. 
 
Godtgjørelse for lovpålagt revisjon i konsernet (inkl. andel Mørenett) utgjorde i 2016 kr. 897.273. 
Med tillegg for andre attestasjonstjenester, skatterådgivning og andre tjenester utenfor revisjon 
utgjorde den totale godtgjørelsen kr. 1.079.576. 
 
Styret behandlet saken 31.03.2017. 
 
 

Forslag til vedtak: 
Godtgjørelse til revisor på kr. 208.200 for lovpålagt revisjon ble godkjent. 
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Arkivsak-dok. 15/00077-10 
Saksbehandler Terje Søvikhagen 
Dokumentdato 09.05.2017 
  
Selskap/organ Tafjord Kraft AS 
 
 

   

9/17: Valgkomité - forslag til vedtektsendring og instruks 

Saksframstilling  
Det vises til sak 10/16 i ordinær generalforsamling 2016, hvor et forslag fra Ålesund kommune om 
etablering av en vedtektsfestet valgkomité ble forkastet etter at det ikke fikk tilslutning fra tilstrekkelig 
antall stemmer. 
 
Etter en nærmere dialog med de største aksjeeierne behandlet styret spørsmålet om valgkomité på 
nytt i møte den 08.05.2017, og det ble besluttet å fremme forslag om etablering av en vedtektsfestet 
valgkomité i Tafjord Kraft AS. Dette etter samme modell som beskrevet / drøftet i saksframlegget til 
ordinær generalforsamling 2016. Modellen innebærer både vedtektsendringer og etablering av en 
egen instruks for valgkomiteen, og er i samsvar med anbefalingene fra Norsk utvalg for eierstyring og 
selskapsledelse (NUES). 
 
Vedtektsendringer krever tilslutning fra et kvalifisert flertall (Aksjeloven § 5-18). Selskapets vedtekter 
(§ 9) krever tilslutning fra minst ¾ av de avgitte stemmer. Aksjeloven § 5-10, 3. ledd krever at forslag 
til vedtektsendringer skal fremgå av innkallingen, og bygger videre på en forutsetning om at 
generalforsamlingen ikke kan behandle andre forslag til enn det som er nevnt i innkallingen (Aarbakke 
m.fl., 3. utg.). 
 

Forslag til vedtak: 
1. Vedtektene endres slik:  

 
Det opprettes en egen bestemmelse i vedtektene, med overskriften «Valgkomité». Denne settes 
inn som ny § 9, og slik at nåværende § 9 (Generalforsamlingen) og § 10 (Forholdet til aksjeloven) 
blir nye §§ 10 og 11.  
 
Ny § 9 skal lyde slik: 
 
«§ 9 Valgkomité  
Selskapet skal ha en valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomitéen skal ha 3 
medlemmer. Medlemmene velges for en periode på to år. Valgkomitéen skal avgi innstilling til 
generalforsamlingen om valg av, og godtgjørelse til, medlemmer av selskapets styre og 
valgkomité. Valgkomitéens innstillinger skal begrunnes. Generalforsamlingen kan vedta instruks 
for valgkomitéens arbeid.»  
 
§ 10 (tidligere § 9) endres ved at det tilføyes et nytt punkt 4, og slik at de nåværende punkt 4 og 5 
blir nye punkt 5 og 6. Det nye punkt 4 skal lyde: «Valg av medlemmer til valgkomitéen, samt 
fastsettelse av instruks for valgkomitéen.»  
 
Vedtektenes § 10 (tidligere § 9) punkt 5 (tidligere punkt 4) endres slik at denne lyder slik: 
«Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer, medlemmer av valgkomitéen og revisor.»  
 

2. Forslag til instruks for valgkomitéen godkjennes.  
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Vedlegg:  
1. Forslag til nye vedtekter for Tafjord Kraft AS (med markerte endringer) 
2. Forslag til instruks for valgkomiteen i Tafjord Kraft AS 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

Vedtekter for Tafjord Kraft AS 

org nr 976 726 626 

Sist endret i ordinær generalforsamling 30.05.2017 

 

 

§1 Selskapets navn 

Selskapets navn er Tafjord Kraft AS. 

 

 §2 Forretningskontor 

Selskapets forretningskontor er i Ålesund. 

 

§3 Virksomhet 

Selskapets formål er: 

- å utøve eierskap i selskaper som driver med virksomhet innen produksjon og salg av ledningsbundet 

energi, energitransport, avfallsbehandling og utvikling og drift av infrastruktur for bredbånd. 

- å utøve eierskap og drive annen virksomhet, herunder rådgivning, konsulentvirksomhet og 

tjenesteyting, som har en naturlig tilknytning til nevnte formål. 

Virksomheten kan også drives i samarbeid med eller ved deltakelse i andre foretak i inn og utland. 

 

 §4 Aksjekapital 

Aksjekapitalen er kr. 400 000 000 fordelt på 40 000 aksjer a kr. 10 000. Selskapets aksjekapital er 
fordelt på to aksjeklasser: 1/3 av aksjekapitalen er fordelt på 13 333 A-aksjer a kr. 10 000 og 2/3 på 26 
667 B-aksjer a kr. 10 000. 

 

§ 5 Eiervilkår og omsetningsbegrensninger m.v. for aksjene 

1. B-aksjene kan kun eies av Den norske Stat, norske kommuner eller norske fylkeskommuner og av 

norske off. eide selskap som av konsesjonsgivende myndighet kan godkjennes som eier. For øvrig er 

aksjer i de ulike aksjeklasser likestilt, med mindre annet fremgår av vedtektene. 

2. Erverv av aksje er betinget av styrets samtykke. Styrets samtykkeavgjørelse til aksjeerverv skal 

avvente eventuell melding om at forkjøpsrett gjøres gjeldende fra rettighetshaver. 



 
 
 
 
 
 

 

3. Aksjeeierne har rett til å overta en aksje som skal avhendes eller for øvrig skifte eier. Aksjeeierne 

har videre rett til å overta en aksje som har skiftet eier. Melding om utøvelse av forkjøpsrett må være 

kommet frem til selskapet senest 1 måned etter at selskapet fikk melding om eierskifte eller ønske om 

overføring av aksje til andre. 

4. For øvrig gjelder reglene i aksjeloven av 1997 om samtykkekrav og forkjøpsrett ved eierskifte, og 

om at en erverver eller eier av en aksje skal ha visse egenskaper, jf §§ 4-16 til 4-23. 

5. Ved forholdsmessig forhøyelse av aksjekapitalen innen hver aksjeklasse, skal aksjeeiere ha 

fortrinnsrett bare til aksjer innen den klasse vedkommende fra før har aksjer i. 

 

§ 6 Styret 

1. Selskapets styre består av 7 medlemmer, hvorav 5 medlemmer med personlige varamedlemmer 
velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer med varamedlem velges av og blant de ansatte i 
konsernet. 

2. Aksjeeiere eller grupper av aksjeeiere som representerer eierandeler på minst    20 %, skal ha rett 
til å være representert i styret 

3. Styremedlemmer og varamedlemmer tjenestegjør i to år, slik at tjenestetiden opphører ved 

avslutningen av den ordinære generalforsamling i det år tjenestetiden utløper.  Ved suppleringsvalg 

kan kortere tjenestetid fastsettes. 

4. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen. 

5. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrebehandlingen med tale- og forslagsrett, med mindre 

annet er bestemt av styret i den enkelte sak. 

 

§7 Styrets funksjon og forretningsorden 

1. Forvaltningen av selskapet hører under styret. 

2. Styreleder skal sørge for behandlingen av aktuelle saker som hører inn under styret. Hver av 

styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. 

3. Styret skal behandle saker i møte. Styrets leder kan likevel, såfremt aksjelov eller styreinstruks ikke 

krever saksbehandling i møte og styrets leder finner behandlingsmåten betryggende, velge at saken 

kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Hver av styremedlemmene og 

daglig leder kan dog kreve møtebehandling. 

4. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styrets medlemmer er til stede eller deltar i 

styrebehandlingen. 

5. Sakene avgjøres med simpelt flertall blant de som deltar i styrebehandlingen, men de som stemmer 

for et forslag som innebærer en endring, må alltid utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige 

styremedlemmer. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. 



 
 
 
 
 
 

 

6. Over styrets forhandlinger føres protokoll med opplysninger om tid og sted for møtet, hvem om 

deltar, behandlingsmåten, om de saker som behandles og styrets beslutning. Ved vedtak som ikke er 

enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og imot. Dissenser kan kreves innført både av 

styremedlem og daglig leder. 

 

§8 Signatur - Selskapets firma  

Selskapets firma tegnes i fellesskap av styrets leder sammen med daglig leder, 

eller 2 styremedlemmer i forening sammen med daglig leder. 

 

§9 Valgkomité 

Selskapet skal ha en valgkomité som velges av generalforsamlingen. Valgkomitéen skal ha 3 

medlemmer. Medlemmene velges for en periode på to år. Valgkomitéen skal avgi innstilling til 

generalforsamlingen om valg av, og godtgjørelse til, medlemmer av selskapets styre og valgkomité. 

Valgkomitéens innstillinger skal begrunnes. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéens 

arbeid. 

 

§10 Generalforsamlingen 

1. Ordinær generalforsamling avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert 

regnskapsår, og skal behandle og avgjøre følgende saker: 

1. Godkjennelse av årsregnskapet for selskapet og konsernet, herunder utdeling av utbytte. 
2. Godkjennelse av årsberetningen. 
3. Valg av revisor. 
4. Valg av medlemmer til valgkomitéen, samt fastsettelse av instruks for valgkomitéen. 
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer, medlemmer av valgkomitéen og revisor. 
6. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 

2. Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. 

3. Vedtektsendringer gjøres med ¾ flertall av de avgitte stemmer. 

 

§11 Forholdet til aksjeloven 

Om ikke annet følger av vedtektene, gjelder aksjelovens bestemmelser. 

 



UTKAST 

 

INSTRUKS 

FOR 

VALGKOMITÉEN I TAFJORD KRAFT AS 

 

 

VEDTATT PÅ SELSKAPETS GENERALFORSAMLING DEN 30.05.2017  

 

Valgkomitéen er etablert i medhold av § 9 i vedtektene for Tafjord Kraft AS. 

 

1. VALGKOMITÉENS SAMMENSETNING 

1.1 Valgkomitéen består av 3 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 

1.2 Valgkomitéens medlemmer og dens leder velges av generalforsamlingen i selskapet.  

Valgkomitéens medlemmer velges for en periode på to år.  

1.3 Flertallet av valgkomitéens medlemmer bør være uavhengige av styret og ledende ansatte. 

Maksimalt ett medlem av valgkomitéen bør være styremedlem. Daglig leder eller ledende 

ansatt bør ikke være medlem av valgkomitéen.  

 

2. VALGKOMITÉENS OPPGAVER 

2.1 Det følger av vedtektenes § 6 nr. 1 at selskapets styre skal bestå av 7 medlemmer, hvorav 5 

medlemmer med personlige varamedlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer 

med varamedlem velges av og blant de ansatte i konsernet. Det følger videre av vedtektenes § 

6 nr. 2 at aksjeeiere eller grupper av aksjeeiere som representerer eierandeler på minst 20 %, 

skal ha rett til å være representert i styret.  

 

Valgkomitéen skal under hensyntagen til dette avgi innstilling til generalforsamlingen om 

valg av medlemmer og varamedlemmer til selskapets styre, herunder styrets leder og 

nestleder.  

2.2 Valgkomitéen skal avgi innstiling til generalforsamlingen om godtgjørelse til styrets 

medlemmer og varamedlemmer.  

2.3 Valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til 

valgkomitéen, herunder valgkomitéens leder.  

2.4 Valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse til medlemmene 

i valgkomitéen.  

2.5 Valgkomitéen skal årlig evaluere styrets arbeid i forbindelse med styrets selvevaluering. 
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3. VALGKOMITÉENS SAKSBEHANDLING OG ARBEID 

3.1 Valgkomitéen er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer er til stede.   

3.2 Møter i valgkomitéen avholdes etter innkalling fra valgkomitéens leder, og dessuten når minst 

to av medlemmene i valgkomitéen ber om det.  

3.3 Møter i valgkomitéen kan skje ved personlig oppmøte, per telefon, ved sirkulasjon av 

dokumenter eller på annet forsvarlig vis. 

3.4 Valgkomitéen kan og skal innhente de opplysninger fra ledelsen, styrets medlemmer og 

aksjeeiere som anses relevante for valgkomitéens arbeid.  

3.5 Valgkomitéen skal i sitt arbeid ta hensyn til at selskapets styre skal ha en sammensetning som 

er egnet til å ivareta selskapets interesser og behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. 

Valgkomitéen skal videre ta hensyn til at styrets sammensetning bør sikre at styret er egnet 

til å handle uavhengig av særinteresser.  

3.6 Fra Valgkomitéens møter skal det føres protokoll som underskrives av valgkomitéens 

medlemmer. Protokollen oppbevares hos valgkomitéens leder.  

 

4. VALGKOMITÉENS INNSTILLINGER 

4.1 Valgkomitéens innstillinger til generalforsamlingen skal foreligge senest på et slikt tidspunkt 

at de kan meddeles aksjeeierne samtidig med innkallingen til generalforsamlingen. Kopi av 

innstillingen oversendes styrets leder.  Det samme gjelder forslag til endring av instruksen 

for valgkomitéen. 

4.2 Valgkomitéens innstillinger skal begrunnes.  

4.3 Valgkomitéens leder, eller den lederen måtte bemyndige, fremlegger innstillingene på 

generalforsamlingen. Innstillingen, undertegnet av valgkomitéens medlemmer, vedlegges 

protokollen for den ordinære generalforsamlingen.  
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Arkivsak-dok. 15/00077-11 
Saksbehandler Terje Søvikhagen 
Dokumentdato 09.05.2017 
  
Selskap/organ Tafjord Kraft AS 
 
 

   

10/17: Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen 

Saksframstilling  
Det vises til sak 9/17 ‘Valgkomité – forslag til vedtektsendringer og instruks’. I henhold til ny § 10, pkt. 
5 i forslag til endrede vedtekter skal generalforsamlingen fastsette godtgjørelse til medlemmer av 
valgkomiteen. 
 
Styret behandlet saken den 08.05.2017. I den forbindelse ble det bl.a. innhentet følgende informasjon 
om praksisen i andre sammenlignbare selskaper. 
 

 Tussa Kraft AS 
o Aksjonærstruktur: 9 aksjonærer, hvorav 4 med eierandeler over 10 % 
o Leder: kr. 6.000 pr. møte 
o Medlem: kr. 4.000,- pr. møte 
o Satsene er fra 2015/2016 

 

 Sogn og Fjordane Energi AS  
o Aksjonærstruktur: 10 aksjonærer, hvorav 2 med eierandeler over 10 %) 
o Ingen godtgjørelse til valgkomiteen 
o Valgkomiteen består av Fylkesordfører, konsernsjef BKK og ordfører i Gloppen 

 

 Trønderenergi AS 
o Aksjonærstruktur: 26 aksjonærer, hvorav 3 med eierandeler over 10 %) 
o Leder: kr. 25.000,- pr. år 
o Medlem: kr. 15.000,- pr. år 
o Endret fra honorar per møte til fast årlig honorar i fjor 

 
 

Forslag til vedtak: 
Fra og med ordinær generalforsamling i 2017 gjelder følgende satser for godtgjørelse av valgkomiteen 
i Tafjord Kraft AS: 

 Komiteens leder: kr. 7.000,- pr. møte 

 Øvrige medlemmer: kr. 5.000,- pr. møte 
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Arkivsak-dok. 15/00077-12 
Saksbehandler Terje Søvikhagen 
Dokumentdato 09.05.2017 
  
Selskap/organ Tafjord Kraft AS 
 
 

   

11/17: Valg av medlemmer til valgkomiteen 

Saksframstilling  
Det vises til sak 9/17 ‘Valgkomité – forslag til vedtektsendringer og instruks’. I henhold til ny § 10, pkt. 
4 i forslag til endrede vedtekter skal generalforsamlingen velge medlemmer til valgkomiteen. 
 
Etter forsalg til instruks for valgkomiteen er det komiteen selv som skal avgi innstilling til 
generalforsamlingen om valg av medlemmer, herunder komiteens leder. Ved første gangs etablering 
må imidlertid komiteens velges direkte i generalforsamling. I den grad kandidatene ikke er avklart kan 
det være en mellomløsning at generalforsamlingen delegerer valget til de to største aksjonærene. 
 
I forhold til selve valget gjelder følgende rammer: 
 

 Vedtektene (ny § 9): 
 

o Valgkomitéen skal ha 3 medlemmer. Medlemmene velges for en periode på to år. 
 

 Instruks for valgkomiteen (pkt. 1.2 og 1.3): 
 

o Valgkomitéens medlemmer og dens leder velges av generalforsamlingen i selskapet. 
Valgkomitéens medlemmer velges for en periode på to år. 

o Flertallet av valgkomitéens medlemmer bør være uavhengige av styret og ledende 
ansatte. Maksimalt ett medlem av valgkomitéen bør være styremedlem. Daglig leder 
eller ledende ansatt bør ikke være medlem av valgkomitéen. 

 
Styret behandlet saken den 08.05.2017, og valgte å innstille på et prinsipalt og et subsidiært vedtak. 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Prinsipalt: 
 

 Som leder for valgkomiteen i Tafjord Kraft AS ble følgende valgt for en periode på to år: 
____________ 

 

 Som øvrige medlemmer av valgkomiteen i Tafjord Kraft AS ble følgende valgt for en periode 
på to år: 
1. _________________________ 
2. _________________________ 

 
 
Subsidiært: 
 

 For en periode på ett år overlates det til aksjonærene Ålesund kommune og BKK AS å 
nominere et medlem til valgkomiteen hver, samt leder for komiteen i felleskap. 
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Arkivsak-dok. 15/00079-7 
Saksbehandler Terje Søvikhagen 
Dokumentdato 28.04.2017 
  
Selskap/organ Tafjord Kraft AS 
 
 

   

12/17: Orientering om eierstyring og selskapsledelse i TAFJORD v/ 
styrets leder 

Saksframstilling  
 

Forslag til vedtak: 
Skriv inn forslag til vedtak 
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Arkivsak-dok. 15/00079-8 
Saksbehandler Terje Søvikhagen 
Dokumentdato 28.04.2017 
  
Selskap/organ Tafjord Kraft AS 
 
 

   

13/17: Orientering om styrets egenevaluering v/ styrets leder 

Saksframstilling  
 

Forslag til vedtak: 
Skriv inn forslag til vedtak 
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Arkivsak-dok. 15/00080-3 
Saksbehandler Terje Søvikhagen 
Dokumentdato 28.04.2017 
  
Selskap/organ Tafjord Kraft AS 
 
 

   

14/17: Orientering om status og fremtidsutsikter for TAFJORD v/ 
daglig leder 

Saksframstilling  
 

Forslag til vedtak: 
Skriv inn forslag til vedtak 
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