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INNKALLING TIL VALG FOR INNSKYTERE 
 
Innskytere i Sparebanken Øst innkalles til valg av medlemmer til forstanderskapet. 
 
Valgmøtet avholdes på Consto Arena, Mjøndalen, mandag 6. februar 2023, kl. 18.30. Det blir 
bevertning etter møtet. 
 
SAKSLISTE 
Sak 1/23 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Sak 2/23  Valg av tellekorps 
Sak 3/23 Valg 
 
Valgkomiteen har bestått av: Gun Tove Kjenseth (leder), Øyvind Skaugrud og Silje Therese Nyhus. 
 
Sak 3/23 Valg 
 
1. Nedre Eiker - valgkomiteens innstilling av medlem til forstanderskapet for fire år 
Nina Paulsen Viland   2023-2027 ny  (tidligere medlem fra  Drammen) 
 
2. Drammen - valgkomiteens innstilling av medlem til forstanderskapet for fire år 
Joakim Haatveit   2023-2027 ny 
 
 
Valgperioden vil være fra og med forstanderskapets møte 23.03.23. 

 
. 

Innskytere som ønsker å delta ved valget og ha stemmerett, bes sende inn vedlagte 
påmeldingsskjema i utfylt stand. Der oppgis også eventuelt motkandidat til valgkomiteens 
innstilling.  
 
Dersom en ønsker å delta ved fullmektig, ber vi om at fullmaktsskjema blir utfylt og returnert.                               
 
Skjemaene må være mottatt i banken innen fredag 3. februar 2023, kl. 14.00. Påmeldinger som 
mottas etter fristens utløp blir ikke registrert med stemmerett.                                          

   ./. 
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Valgbare og stemmeberettigede ved valget er de innskytere som bor eller har sitt virke, eller for 

upersonlige kunder sitt sete i kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker eller Drammen kommuner slik 

kommunene var pr. 01.01.19 og som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken 

på minst 2.500 kroner. 

Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, 

stemme ved valget.  Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget innskudd og en 

som representant for annen innskyter.  Dersom en ønsker å delta ved fullmektig, ber vi om at 

fullmaktsskjema blir utfylt og returnert. 

Ved valget kan man kun stemme på kandidater fra det stedet påmeldt innskyter bor eller har sitt 

virke. 

 
Denne innkalling med vedlegg kunngjøres på Oslo Børs samt på bankens hjemmesider på oest.no, 
i henhold til bankens vedtekter og regler om valg.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
May-Britt Andersen 
forstanderskapets leder 
 
 
 
Vedlegg:  
 

- Påmeldingsskjema 
- Fullmaktsskjema 
- Oversikt over nåværende innskytere i forstanderskapet i Sparebanken Øst 
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