
 
 

PROTOKOLL 

 
FRA 

 
REGNSKAPSMØTE I REPRESENTANTSKAPET 

FOR SPAREBANKEN ROGALAND 

TORSDAG 27. MARS 2003 KL. 13.00 
 
 
 
 
 
Møtet fant sted i Bjergsted Terrasse 1. 
 
Tilstede var: 
 
 75 medlemmer av representantskapet 

10 varamedlemmer 
 
Dessuten møtte styremedlemmer, medlemmer av kontrollkomitéen, revisor og representanter 
fra administrasjonen.  Som observatører møtte også nyvalgte medlemmer til 
representantskapet som skulle møte til valgmøtet samme dag. 
 
Representantskapets formann, Einar Risa, ledet møtet. 
 
Skriftlig innkalling med dagsorden og dokumenter var utsendt på forhånd og i 
overensstemmelse med Sparebanklovens § 11. 
 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
Til å undertegnede protokollen sammen med representantskapets formann ble valgt: 
 

 Lindy Haram 
 Hogne Fjellanger 

 
Som tellekorps ble valgt: 
 
 Harald Ribland 
 Seri Bækkelund 
 Rolf Simonsen 
 
 



SAK 1/270303 ÅRSOPPGJØR 
 
Styrets formann Geir Worum orienterte om styrets beretning og presenterte styrets forslag til 
anvendelse av årets resultat. 
  
Adm. direktør Terje Vareberg refererte hovedtallene i regnskapet og balansen. 
 
Revisor Torbjørn Larsen fra revisjonsfirmaet PricewatherhouseCoopers DA refererte 
revisjonsberetningen for 2002, og kontrollkomitéens formann Harald Ribland refererte 
kontrollkomitéens melding for 2002. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Representantskapet fastsatte  regnskap og balanse for 2002 for SR-Bank og SR-Bank 
konsernet herunder anvendelse av årets resultat, overensstemmende med styrets 
forslag: 
 

  Mill NOK 
Årets underskudd -34
Fond for vurderingsforskjeller 124
Til disposisjon 90
  
Utbytte (kr 10,- pr bevis) 75
Utjevningsfond -20
Sparebankens fond 35
Sum 90
 
 
Revisjonshonorar 
Honorar for revisjonsfirma PricewaterhouseCoopers DA for revisjon fastsettes til 
594.000 kroner for banken, totalt for konsernet 812.000 kroner.   
 
Kontrollkomiteens årsrapport for 2002 og plan for 2003 ble tatt til etterretning. 
 
 
 
 
SAK 2/270303  FINANCE CREDIT NORGE AS 
 
Styrets formann Geir Worum orienterte om kundeforholdet og bakgrunn for engasjementet 
med firmaet og hvorfor vi deltok i syndikatlånet. 
 
Intern revisor Kjetil Kristensen, Ernst & Young orienterte om saksforløp og arbeidet med å 
sikre verdier i selskapet. 
 



Kontrollkomiteens formann Harald Ribland orienterte om kontrollkomiteens behandling av 
engasjementet og engasjement av uavhengig revisor Per Langballe.  Langballe’s mandat og 
konklusjoner. 
 
På bakgrunn av uavhengig gjennomgang av bankens rutiner, saksbehandling og innvilgelse 
hadde kontrollkomiteen fattet følgende vedtak: 
 

”Med den innsikt kontrollkomiteen har fått gjennom rapport og orientering fra 
uavhengig revisor Per Langballe, Partner Revisjon samt orienteringer  fra revisor 
Kjetil Kristensen, Ernst & Young og administrasjonen i banken finner 
kontrollkomiteen ingen kritikkverdige forhold i  styrets og administrasjonens 
beslutning og behandling av engasjementet  Finance Credit Norge AS. 
 
Kontrollkomiteen konkluderer med at banken har vært utsatt for en kriminell 
handling.” 

 
Vedtak: 
Representantskapet tok orienteringen til etterretning. 
 
 
 
SAK 3/270303 FULLMAKT TIL Å UTSTEDE 

FONDSOBLIGASJONER/OPPTAK AV ANSVARLIG LÅN 
 
Adm. direktør Terje Vareberg orienterte om bankens behov for kapital og tanker om fremtidig 
behov for økning av grunnfondskapitalen og grunnfondsbevisets stilling, samt 
fondsobligasjoner som egenkapitalverktøy. 
 
Vedtak: 

 
Representantskapet og styret i fellesskap gir administrasjonen v/administrerende 
direktør i SpareBank 1 SR-Bank eller den han bemyndiger fullmakt til innhenting av 
ansvarlig kapital på inntil NOK 525 mill/USD 75 mill/EUR 75 mill eller tilsvarende i 
annen valuta omregnet til kurs på kontraktstidspunktet. Dette er en nettofullmakt som 
inkluderer muligheten for å refinansiere eksisterende tidsbegrensede ansvarlige lån på 
USD 89 mill. Opptak av ansvarlig kapital kan derfor være inntil USD 89 mill høyere enn 
det nettofullmakten tilsier under forutsetning av at banken benytter seg av sin rett til å 
innfri det tidsbegrensede lånet i august 2004. Den ansvarlige kapitalen kan hentes inn 
gjennom ett av følgende alternativ, eller en kombinasjon av disse: 
 

 Utstedelse av fondsobligasjoner 
 Opptak av ansvarlige lån (evigvarende eller tidsbegrenset) 

 
Fullmaktene gjelder frem til og med juni 2004. 
 
 
 
 
 
 



SAK 4/270303 FONDSEMISJON 1. GANGS BEHANDLING 
 
Adm. direktør Terje Vareberg orienterte om bakgrunnen og formålet med emisjonen. 
 
Under behandlingen ble det anmodet om at styret foretok en vurdering med formål å redusere 
eventuelle ulemper for grunnfondsbeviseierne.   
 
Videre fremkom det et ønske om at neste og endelig behandling av saken ble foretatt høsten 
dette år.  Det ble foretatt en avstemming over forslaget med følgende stemmeavgivning: 

 For behandling til høsten 8 stemmer 
 Styrets forslag, behandling i møte 27.03.03 kl. 17.30  75 stemmer. 

 
 
 
Vedtak: 
Representantskapet anbefalte mot 2 stemmer at representantskapet i sitt neste møte 
fatter følgende vedtak: 
 

 Representantskapet gir styret fullmakt til å gjennomføre en fondsemisjon på 
inntil 150 mill kr ved å overføre inntil 150 mill kr fra utjevningsfondet til 
grunnfondsbeviskapitalen og overkursfondet. Styret får fullmakt til å fastsette 
kursen på de "fribevis" som utstedes. 

 Styret gis fullmakt til å foreta de konkrete vedtektsendringer kapitalforhøyelsen 
gjør påkrevet. 

 Grunnfondsbevisenes pålydende skal være kr. 100,- 
 
 
 
SAK 5/270303 FULLMAKT TIL Å ERVERVE PANT I EGNE 

GRUNNFONDSBEVIS  
 
Terje Vareberg orienterte om bakgrunnen for saken. 
 
Vedtak: 
Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne grunnfondsbevis for samlet 
pålydende kr. 250 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift. 

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

2. Det minste beløp som kan betales for grunnfondsbevisene er kr 100,- 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.  

3. 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. 

4. Fullmakten gjelder i 18 måneder fra 1. april 2003.  
 
 
SAK 6/270303 NYE VEDTEKTER 1. GANGS BEHANDLING 
 



Representantskapets og vedtektskomiteens formann Einar Risa orienterte om ny lov om 
sparebanker, vedtektskomiteens arbeid og forslag til nye vedtekter. 
 
Under behandlingen fremkom synspunkter på distriktenes representasjon, representantskapets 
størrelse og fylketstingets  rolle i oppnevning av representanter. 
 
Representantent Tormod Skeie la frem følgende forslag: 
 
Paragraf 3.1 (Endring i andre avsnitt) 
10 medlemmer med 10 varamenn oppnevnes fra de kommunene i Rogaland og Aust- og Vest-
Agder som inngår i fordelingen i paragraf 3.3.  
 
Paragraf 3.2. (Endring i tall på valgbare fra valgdistriktene) 
Fra valgdistrikt 1 velges 1 medlem og 1 varamedlem  
Fra valgdistrikt 2 velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
Fra valgdistrikt 3 velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
Fra valgdistrikt 4 velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
Fra valgdistrikt 5 velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer 
Fra valgdistrikt 6 velges 1 medlem og 1 varamedlem 
 
Paragraf 3.3 (Endres i sin helhet slik:)  
Utvalgte kommuner oppnevner hver 1 medlem og 1 varamedlem hvert 4. år, til sammen i alt 
10 medlemmer og 10 varamedlemmer. Fordelingen av hvilke kommuner som skal oppnevne 
medlem/varamedlem skjer i alfabetisk rekkefølge innen den inndeling i valgdistrikt som er 
foretatt i paragraf 3.2.  
 
 
Det ble stemt over forslag til nye vedtekter med vedtektskomiteens innstilling og Tormod 
Skeies nye forslag av nevnte paragrafer. 

 83 personer stemte for at vedtektskomiteens forslag og Tormod Skeies forslag blir 
endelig behandlet på representantskapsmøtet høsten 2003. 

 2 personer stemte mot forslaget totalt. 
 
 
Det ble deretter tatt en prøveavstemming som begrenset seg til endringene av Skeies forslag 
kontra vedtektskomiteens forslag.  Prøveavstemmingen ga følgende resultat: 
 

 46 anbefalte Skeies forslag 
 37 anbefalte vedtektskomiteens forslag. 

 
Vedtak: 
Representantskapet anbefalte mot 2 stemmer  at vedtektskomiteens forslag og Tormod 
Skeies forslag om endringer av paragrafene 3.1, 3.2 og 3.3 blir endelig behandlet på 
representantskapsmøtet høsten 2003. 
 
 
SAK 7/270303 EVENTUELT 
 
Det var ingen saker under eventuelt. 
 



 
Representantskapets formann Einar Risa takket representantskapsmedlemmene for et godt 
møte og takket spesielt medlemmer som går ut av representantskapet. 
 
 
 
 
 
_________________   ____________________  _________________ 
Einar Risa           Lindy Haram    Hogne Fjellanger 


