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Styrets forslag til beslutninger 

til 

ekstraordinær generalforsamling  

The board of directors’ proposed resolutions 

for 

extraordinary general meeting  

1. Åpning av møtet 
1. Opening of the meeting 

Styrets leder, Tore Tønseth, eller en person utpekt av 

ham, vil åpne den ekstraordinære generalforsamlingen.  

The Chairman of the board, Tore Tønseth, or someone 

appointed by him, will open the extraordinary general 

meeting.  

 

2. Valg av møteleder og en person til å 

medundertegne protokollen  

2. Election of chairman and a person to co-sign the 

minutes 

 

Styret foreslår at styrets leder, Tore Tønseth, velges til 

å lede generalforsamlingen. En person blant de 

deltakende på generalforsamlingen vil bli foreslått til å 

undertegne protokollen sammen med møteleder. 

 

The board proposes that Chairman of the board, Mr. Tore 

Tønseth, is elected to chair the meeting. One person 

participating at the general meeting will be proposed to 

co-sign the minutes together with the meeting chair. 

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden  3. Approval of the notice and the agenda  

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende 

vedtak:  

 

The board proposes that the general meeting adopts the 

following resolution:  

"Innkalling og dagsorden godkjennes." "The notice and the agenda are approved." 

4. Valg av nytt styremedlem 4. Election of new member to the board of 

directors 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i tråd 

med følgende innstilling fra nominasjonskomiteen om å 

velge Håkon André Berg til nytt styremedlem: 

 

The board of directors proposes that the general 

meeting adopts the following resolution as proposed by 

the nomination committee to elect Håkon André Berg as 

new board member: 

 

Håkon André Berg velges inn som nytt styremedlem. 

 

Styret skal heretter bestå av følgende personer, hvorav 

Peder Stette, Glen Allan Bradley og Anne Breiby er valgt 

for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2023, 

hvorav de øvrige medlemmer er valgt for en periode frem 

til ordinær generalforsamling i 2024: 

 

 

- Tore Tønseth (leder), 

- Glen Allan Bradley, 

- Peder Stette, 

- Anne Breiby, 

- Eunhong Min, 

- Janne Grethe Strand Aasnæs 

- Ingvild Vartdal, og 

- Håkon André Berg 

Håkon André Berg is elected as new Board member. 

 

The Board shall comprise of the following persons, of 

which Peder Stette, Glen Allan Bradley and Anne Breiby 

are elected for a period until ordinary general meeting 

in 2023, and of which the remaining members are 

elected for a period until ordinary general meeting in 

2024: 

 

- Tore Tønseth (chair), 

- Glen Allan Bradley, 

- Peder Stette, 

- Anne Breiby, 

- Eunhong Min, 

- Janne Grethe Strand Aasnæs 

- Ingvild Vartdal, and 

- Håkon André Berg 
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Valgkomiteens innstilling er vedlagt denne innkallingen, 

samt tilgjengelig på Selskapets internettside 

www.salmonevolution.no    

The nomination committee's recommendation is 

attached hereto and available on the Company's website 

www.salmonevolution.no   

*** *** 
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