
 
 

PROTOKOLL 

 
FRA 

 
REGNSKAPSMØTE I REPRESENTANTSKAPET 

FOR SPAREBANKEN ROGALAND 

TORSDAG 30. MARS 2006 KL. 15.00 
 
 
 
 
Den 30. mars 2006 ble det avholdt møte i representantskapet i Sparebanken Rogaland under 
ledelse av representantskapets leder, Einar Risa.  
 
Møtet fant sted i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger. 
 
Skriftlig innkalling med dagsorden og dokumenter var utsendt på forhånd i overens- 
stemmelse med sparebanklovens § 11. 
 
Det var ingen merknader til innkalling. 
 
Til stede var 41 medlemmer og innkalte varamedlemmer, henholdsvis: 
 
Kristen Høyer Mathiassen  
Odd Byberg 
Mandrup Hovland 
Anbjørn Vaage 
Synnøve Irene Bakke 
Kåre Hansen 
Karl Endre Igland 
Per Haram 
Svein Kjetil Søyland 
Leif Malvin Knutsen 
Svein Ove Alvestad 
Terjer Hidle 
Arne Maudal 
Arild Urdal 
Peder Eikeland  
Torbjørg Stangeland 
Marta Gudmestad 
Kristine Tveteraas 
Einar Risa 
Alf Erevik 

Per Hedberg 
Birte Næsheim 
Bjørn Apeland 
Knut Næss 
Trygve Jacobsen 
Hanne Karoline Kræmer 
Bjarne Andersson 
Erik Sture Larre 
Torill Stave 
Terje Nysted 
Bjørn Berland 
Arnt Eivind Roth Halvorsen 
Anne Nystrøm Kvale 
Lars Magne Markhus 
Kirsten Siv Ellingsen 
Harald Utvik Hamre 
Eli Lunde Wells 
Erling Trædal  
Geir Olav Måland 
Grete Berge Østhus 

Ragnhild Hegrestad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Dessuten møtte styremedlemmer, medlemmer av kontrollkomitéen, ekstern og intern revisor 
og representanter fra administrasjonen.  
 
Til å undertegnede protokollen sammen med representantskapets formann ble valgt: 
 

  Svein Ove Alvestad  
  Hanne Karoline Kræmer 

 
Følgende tellekorps ble valgt: 
 
  Odd Broshaug 
  Inger Tuxen 
  Seri Berge  
 
 
SAK 1  ÅRSOPPGJØR 
 
Adm. direktør Terje Vareberg refererte hovedtallene i regnskapet og balansen. 
 
Styrets leder Geir Worum orienterte om styrets beretning og presenterte styrets forslag til 
anvendelse av årets resultat.  
 
Revisor Torbjørn Larsen fra revisjonsfirmaet PricewatherhouseCoopers DA refererte 
revisjonsberetningen for 2005, og kontrollkomitéens nestleder Odd Broshaug refererte 
kontrollkomitéens melding for 2005. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Representantskapet fastsetter regnskap og balanse for 2005 for SpareBank 1 SR-Bank 
og SpareBank 1 SR-Bank konsernet herunder årsoppgjørsdisposisjoner og anvendelse 
av årets resultat, overensstemmende med styrets forslag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representantskapet gir styret fullmakt til å disponere bankens gavefond. 

% av
Mill kr overskudd

Årsoverskudd 840
Fond for vurderingsforskjeller/ konsernbidrag     0
Til disposisjon 840 100,0 %

Utbytte (14 kr pr grunnfondsbevis) 317 37,7 %
Utjevningsfond 156 18,6 %
Sparebankens fond 275 32,7 %
Gavefond 92 11,0 %
Sum 840 100,0 %



 
Revisjonshonorar 
Honorar for revisjonsfirma PricewaterhouseCoopers DA for revisjon fastsettes til  
978.086 kroner for banken og totalt for konsernet 1.257.608 kroner.   
 
Kontrollkomiteens årsrapport for 2005 og plan for 2006 tas til etterretning.  
 
 
SAK 2  ORIENTERING OM DISPONERING AV GAVEFOND 
 
Adm. direktør Terje Vareberg orienterte.  
 
Vedtak: 
 
Representantskapet tar orienteringen om disponering om gavevond 2005 til 
etterretning.  
 
 
SAK 3  FULLMAKT TIL OPPTAK AV ANSVARLIG LÅN  
 
Adm. direktør Terje Vareberg orienterte.  
 
 
Vedtak: 
 
Representantskapet og styret i fellesmøte gir administrasjonen ved administrerende 
direktør i SpareBank 1 SR-Bank, eller den han bemyndiger, fullmakt til innhenting av 
ansvarlig kapital på inntil EUR 125 mill/USD 150 mill/NOK 1 milliard eller tilsvarende i 
annen valuta omregnet til kurs på kontraktstidspunktet. Den ansvarlige kapitalen kan 
hentes inn gjennom ett av følgende alternativ, eller en kombinasjon av disse: 
• Opptak av evigvarende ansvarlig lån 
• Opptak av tidsbegrenset ansvarlig lån  
Fullmaktene gjelder frem til og med 31. mars 2007 
 
 
 
SAK 4  FULLMAKT TIL ERVERV OG PANT I GRUNNFONDSBEVIS 
 
Adm. direktør Terje Vareberg orienterte.  
 
 
Vedtak: 
 

 Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne grunnfondsbevis for 
samlet pålydende 350 mill kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og 
forskrift. 

 Den samlede beholdning av grunnfondsbevis som banken eier og/eller har 
avtalepant i kan ikke overstige 10 % av bankens grunnfondskapital. 

 Det minste beløp som kan betales for grunnfondsbevisene er kr 50,- og det 
høyeste beløp er kr 300,-. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at 



fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige 
begrensninger.  

 Erverv av grunnfondsbevis 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 18 måneder fra 1. oktober 2006 til 31. mars 2008. 
 
 
SAK 5  FULLMAKT TIL ANSATT EMISJON. 1. GANGS BEHANDLING 

(vedtektsendring) 
 
Adm. direktør Terje Vareberg orienterte.  
 
 
Vedtak:  
 
Representantskapet gir styret i Sparebanken Rogaland fullmakt til å foreta en rettet 
emisjon av grunnfondsbevis i 2006 og i 2007 mot bankens ansatte på følgende vilkår: 
 

 Maksimalt tegningsbeløp pr. ansatt kr. 30.000,- pr. år i 2006 og 2007.  
 Emisjonene gjennomføres med en rabatt på ca. 20 % i forhold til 

markedskurs. 
 Grunnfondsbeviskapitalen kan forhøyes med inntil 25 mill kroner. 
 Styret gis fullmakt til å foreta de konkrete vedtektsendringer 

kapitalforhøyelsen gjør påkrevet. 
 Fullmakten gjøres gjeldende for en emisjon pr. år i 2006 og 2007. 
 Grunnfondsbevisenes pålydende skal være kr. 50,-. 
 Grunnfondsbeviseiernes fortrinnsrett ved kapitalforhøyelsen fravikes. 
 Tegningskursen fastsettes av bankens styre.  

 
Et alternativ til emisjon av grunnfondsbevis er at banken kjøper det nødvendige antall 
grunnfondsbevis i markedet og deretter selger disse til ansatte med rabatt.  
 
 
SAK 6   FULLMAKT TIL ETABLERING AV KONTORER I HORDALAND OG 

AGDER, 1. GANGS BEHANDLING (vedtektsendring) 
 
 
Adm. direktør Terje Vareberg orienterte.  
 
 
Vedtak:  
 
Representantskapet og styret i fellesmøte gir styret fullmakt til å etablere inntil 4 
avdelingskontor i Hordaland fylke og 1 avdelingskontor i Aust-Ader fylke og 1 
avdelingskontor i Vest-Agder fylke innenfor en tidsramme på 2 år fra dags dato. 
Fullmakten gjelder fram til 30.03.2008. 
 



Representantskapet gir styret fullmakt til å endre vedtektenes paragraf 1.1 
Kontorkommunene og paragraf 3.2 Valgkretser, når kontor er etablert. 
 
 
 
_______________ ______________________  _____________________ 
Einar Risa  Hanne Karoline Kræmer  Svein Ove Alvestad  
 
 
 
 


