Valgmøte for innskytere i Aurskog Sparebank
Det årlige valgmøtet avholdes i henhold til bankens
vedtekter § 3 - 4 onsdag 2. februar 2022 kl. 19:00
i Aurskog Sparebanks hovedkontor,
Senterveien 15, 1930 Aurskog.
Inngang er personalinngang på baksiden
av Aurskog Senter, se kart til høyre.
Til behandling foreligger:
1.
Åpning
1.1 Valg av møteleder
1.2 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
2.
Valg
2.1 Valg av medlemmer til representantskapet for to år
Faste medlemmer på valg: Mona Andersen, Ada Elisabeth Dalby Glende, Johnny Holtet, Knut
Arne Lybæk. Varamedlem på valg: Vidar Harethon.
Valgkomiteens innstilling er at alle fem kandidatene gjenvelges.
Stemmerett:
Stemmerett har innskytere som på valgdagen bor eller har sitt virke, eller for upersonlige kunder som har
sitt sete, i Aurskog-Høland kommune. Og som har, og i de siste seks måneder har hatt, et innskudd på minst
kr 5.000. Bare myndig person kan, som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter,
stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som
representant for annen innskyter. Valgbare er alle som har stemmerett.
Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslag må være oversendt banken
senest 26. januar 2022 på e-post til ag@aurskog-sparebank.no
For hver kandidat må det oppgis navn, fødselsdato samt fullstendig adresse.
Bankens valgkomité vil innstille på forslag til kandidater.
Valget gjennomføres som vanlig flertallsvalg.
Møtet vil holdes digitalt dersom gjeldende smitteverntiltak på møtetidspunktet ikke tillater fysiske møter.
Informasjon vil oppdateres på bankens hjemmeside www.aurskog-sparebank.no og påmeldte innskytere vil
bli få beskjed om eventuelle endringer.
Påmelding må skje senest 26. januar kl 15:30 til ag@aurskog-sparebank.no
Aurskog 6. januar 2021
Jan H. Skøld (sign.)
Styrets leder
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