
 
PROTOKOLL 

FRA 
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK 

TORSDAG, 25. MARS 2010 KL. 16.00 
 
Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank avholdt møte torsdag, 25. mars 2010 kl. 16.00 
under ledelse av representantskapets leder, Svein Kj. Søyland.  
 
Møtet fant sted i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger. 
 
Skriftlig innkalling med dagsorden og dokumenter var utsendt på forhånd. 
 
Til stede var 35 medlemmer og innkalte varamedlemmer, henholdsvis: 
 

Frank Hoff Nilsen 
Svein Jacob Mathisen 
Svein Kjetil Søyland 
Inga Roda 
Siv Gausdal Eriksen 
Karl Endre Igland 
Lynn Atteraas Erland 
Anders Jacobsen 
Arne Madland 
Reidun Korsvoll 
Irene Myklebust Haugaa 
Ragnhild Hegre 

Leif Sigurd Fisketjøn 
Trygve Jacobsen 
Kristin Hedberg 
Randi Larsen Skjæveland 
Berit Rustad 
Leif Inge Slethei 
Torill Stave 
Kristine Tveteraas 
Hanne Eik 
Mange Vathne 
Egil Fjogstad 
Alfred Ydstebø 

Linda Hapnes 
Frode Handeland 
Evy Tone Håland 
Anne Beth Høivik 
Astrid Saurdal  
Tor Ege 
Kristen Siv Ellingsen 
Las Magne Markhus 
Hanne Keth Qvale 
Margot Fauskanger  
Anders Jacobsen 
 

 
 
 
I tillegg møtte styrets leder Kristian Eidesvik, nestleder i styret Gunn Jane Håland og 
stryremedlemmer Einar Risa, Erik E. Tønnesen, Elin R. Gundersen, Sally Lund-Andersen,  
varamedlem i styret Helge Pollestad, ekstern revisor Gunnar Slettebø fra 
PricewaterhouseCoopers AS, kontrollkomiteens nestleder Odd Broshaug samt representanter 
fra administrasjonen.  
 
Det var ingen merknader til innkalling og sakslisten. Møtet ble erklært for lovlig satt. 
 
Til å undertegnede protokollen sammen med representantskapets leder ble valgt  
Ragnhild Hegre og Hanne Keth Qvale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAK 1  ÅRSOPPGJØR 
 
Adm. direktør Terje Vareberg innledet og konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen 
orienterte om regnskapet og balansen for 2009. 
 
Styrets leder Kristian Eidesvik orienterte om styrets beretning og styrets forslag til anvendelse 
av årets resultat. Videre orienterte han om styres arbeid i 2009 og utfordringer som styret ser 
framover.  
 
Revisor Gunnar Slettebø fra revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers AS refererte 
revisjonsberetningen for 2009, og kontrollkomiteens nestleder Odd Broshaug refererte 
kontrollkomiteens melding for 2009. 
 
Møteleder viste til det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap, balanse, noter og styrets 
beretning og refererte innstillingen til vedtak.  
 
 
Vedtak: 
 
Representantskapet fastsatte regnskap og balanse for 2009 for SpareBank 1 SR-Bank og 
SpareBank 1 SR-Bank konsernet herunder årsoppgjørsdisposisjoner og anvendelse av 
årets resultat, overensstemmende med styrets forslag: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Representantskapet gav styret fullmakt til å disponere bankens gavefond. 
 
Revisjonshonorar 
Ordinært honorar for revisjonsfirma PricewaterhouseCoopers AS for revisjon ble 
fastsatt til kr 970.000 for banken og totalt for konsernet kr 1.460.000.  
 

Kontrollkomiteens melding og årsrapport for 2009 ble tatt til etterretning. 
 
 
 
SAK 2   STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN 

GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE 
 
Det ble vist til utsendt saksnotat. Adm. direktør Terje Vareberg orienterte.  
 

Mill kr

Morbankresultat etter skatt 942

Overført til fond for vurderingsforskjeller 59

Til disposisjon 883     

Utbytte (1,75 kr pr egenkapitalbevis) 212    

Utjevningsfond 293    

Sparebankens fond 220    

Gavefond 158    

Total 883     



 
Vedtak:  
Representantskapet tok styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapssår til orientering. 
 
 
 
SAK 3  ORIENTERING OM DISPONERING I 2009 AV FOND FOR 

ALLMENNYTTIGE FORMÅL 
 
Det ble vist til utsendt saksnotat. Konserndirektør kommunikasjon og informasjon Thor-
Christian Haugland orienterte om saken.   
 
 
Vedtak: 
Representantskapet tok orienteringen om disponering av fond for allmennyttige formål 
2009 til etterretning. 
 
 
SAK 4  FULLMAKT TIL ERVERV OG PANT I GRUNNFONDSBEVIS 
 
Det ble vist til utsendt saksnotat.  
 
Adm. direktør Terje Vareberg orienterte. Fullmakten er en videreføring av fullmakt gitt fra 
representantskapet til styret i møte 26.03.09. Fullmakten må godkjennes av Finanstilsynet og 
meldes inn til Foretaksregisteret før den kan benyttes.  
 
 
Vedtak: 
 
• Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet 

pålydende 300 mill kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift. 
• Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant 

i kan ikke overstige 10 % av bankens eierandelskapital. 
• Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 1,- og det høyeste 

beløp er kr 150,-. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet 
skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger.  

• Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og 
avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt som rettet salg mot 
ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.  Ervervede bevis skal også 
kunne brukes i forbindelse ved tildeling av bonus til ansatte. 

• Fullmakten gjelder i 1 år fra fullmakten er registrert i Foretaksregisteret. 
 
 
SAK 5  FULLMAKT TIL ANSATT EMISJON, 1. gangs behandling 
 
Det ble vist til utsendt saksnotat. Adm. direktør Terje Vareberg redegjorde for saken. Det ble 
framsatt forslag om fullmakt til å utvide eierandelskapitalen med inntil NOK 25 millioner 
gjennom en rettet emisjon mot bankens ansatte. Maksimalt tegningsbeløp settes til kr 30 000 
pr ansatt. Emisjonen gjennomføres med en rabatt på ca. 20 % i forhold til markedskurs og 



egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett ved kapitalforhøyelsen fravikes.  Det tas sikte på å 
gjennomføre emisjonen i løpet av 2010. Et alternativ til emisjon av egenkapitalbevis er at 
banken kjøper det nødvendige antall egenkapitalbevis i markedet og deretter selger disse til 
ansatte med rabatt. I og med at styret bes gis fullmakt til å foreta vedtektsendring, krever 
saken behandling to ganger i representantskapet.  Saken ble med dette fremmet for 1. gangs 
behandling. 2. gangs behandling skjer i møte 25.03.2010 kl. 18.00.  
 
 
Vedtak: 
Forslag om fullmakt til ansatt emisjon ble fremsatt. Endelig vedtak fattes i møte 
25.03.2010 kl. 18.00. 
 
 
 
SAK 6  VEDTEKTSENDRINGER, 1. gangs behandling 
 
Det ble vist til utsendt saksnotat. Styresekretær Seri Berge orienterte.  
 
Følgende forslag til vedtektsendringer ble fremsatt:  
 
Ny § 3-5 :  
 
"§ 3-5 Utsendelse av dokumenter som er lagt ut på sparebankens internettsider 

 

 ”Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i representantskapet, er gjort 

tilgjengelige på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal 

sendes til representantskapets medlemmer eller andre som etter loven skal motta slike 

dokumenter. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges 

innkallingen til representantskapet, herunder sparebankens årsrapport. Et medlem i 

representantskapet eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter kan likevel kreve å 

få tilsendt dokumentene.” 
 
Endring av vedtektenes pkt. 5.1, 3. ledd siste setning forslås endret fra  
 
"For medlemmene valgt av representantskapet velges 2 varamedlemmer. 1. varamedlem 

møter fast i styret og har talerett.” 

 

til  
 
"For medlemmene valgt av representantskapet velges to varamedlemmer.” 

 

 

P.g.a. vedtektsendring krever saken behandling to ganger i representantskapet 
 

 

Vedtak:  
 
Forslag om vedtektsendring ble fremsatt. Endelig vedtak fattes i møte 25.03.2010 kl. 
18.00. 
 



 
 
Alle vedtakene var enstemmige.  
 
Møtet ble avsluttet kl. 18.30 
 
 
 
 
 
_______________  ______________________  _____________________ 
Svein Kj. Søyland  Ranghild Hegre   Hanne Keth Qvale 
 
 
 


