
 
 
 

PROTOKOLL 
 

FRA 
 

MØTE I REPRESENTANTSKAPET 
FOR SPAREBANKEN ROGALAND 

torsdag 23. oktober 2003 kl. 14.00 
 

 
Møtet fant sted i Bjergsted Terrasse 1. 
 
Tilstede var: 
 
 73 medlemmer av representantskapet 
   8 varamedlemmer  
 
Dessuten møtte styremedlemmer,  medlemmer av kontrollkomité og representanter fra 
administrasjonen.  
  
Representantskapets formann, Einar Risa, ledet møtet. 
 
Skriftlig innkalling med dagsorden og dokumenter var utsendt på forhånd i overens- 
stemmelse med sparebanklovens § 11. 
 
Det var ingen merknader til innkalling.   
 
Til å undertegne protokollen sammen med representantskapets formann ble valgt  
  
 Anbjørn Vaage og Inger Rossebø Knutsen 
 
Følgende ble valgt som:  
 

 Tellekorps:  Kåre Hansen, Einar Simonsen og Seri Bækkelund 
 Redaksjonskomité: Tormod Skeie, Lindy Haram og Rolf Simonsen 

 
 

------------------------ 
 
 
SAK 1/23.10.03 NYE VEDTEKTER, 2. GANGS BEHANDLING 
 
Til saken forelå: 
 

 Forslag til nye vedtekter  



Representantskapets formann orienterte endringene i vedtektene og om 1. gangs behandling 
hvor det ble stemt over forslag til nye vedtekter med vedtektskomiteens innstilling og Tormod 
Skeies forslag hvor:  

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

 2 personer stemte mot forslaget totalt. 
 
Representantskapet besluttet i sitt møte i mars 2003 følgende: 

Representantskapet fattet følgende 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. 

 
 
Vedtektskomiteen behandlet saken den 12. mai 2003 og fattet følgende vedtak: 

 
Vedtektskomiteen anbefaler at Skeies forslag til endringer av paragrafene 3.1, 3.2 og 
3.3 tas inn i vedtektene som behandles for 2. gang  på representantskapsmøtet i 
oktober 2003 
 

.  
Vedtak: 
Forslag til nye vedtekter ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
SAK 2/23.10.03    ORIENTERING OM KONSEKVENSER AV NYE VEDTEKTER 
 
Representantskapets formann orienterte om at  
 

 Nye vedtekter fører til at dagens representantskap oppløses mars 2004 og at det foretas 
et helt nytt valg. 

 Innskytervalget og fordeling av representanter, valgkretser og prosedyrer 
 Oppnevning av representanter fra kommunene  
 Fremdriftsplan for valg 

 
 
Vedtak: 
Representantskapet tok orienteringen til etterretning. 
 
 
 
SAK 3/23.10.03 FULLMAKT TIL Å ERVERVE PANT I EGNE 

GRUNNFONDSBEVIS 
 
Terje Vareberg orienterte om bakgrunnen for saken. 
 
 
 



Vedtak: 
 

1. 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. 

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

3. Det minste beløp som kan betales for grunnfondsbevisene er kr 100,- 
og det høyeste beløp er kr 400,-. Denne ramme gjelder også for 
avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor 
disse beløpsmessige begrensninger.  

4. 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. 

5. Fullmakten gjelder i 18 måneder fra 1. november 2003."  
 
 
 
SAK 4.23.10.03 ORIENTERINGER 
 
Styrets leder Geir Worum og adm. direktør Terje Vareberg orienterte om: 
 

 Kvartalsregnskap pr. september 2003 
 Utviklingen i finansnæringen i Norge 
 Status for den besluttede fondsemisjon 
 Strategiutviklingen i banken 

 
Vedtak: 
Representantskapet tok orienteringene til etterretning. 
 
 
 
 
SAK 5/23.10.03 EVENTUELT 
 
Det var ingen saker under eventuelt 
 
 
 
__________________ _____________________     ____________________ 
Einar Risa    Anbjørn Vaage     Inger Rossebø Knutsen  
Formann 
 
 
 
 
 


