Det årlige valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til generalforsamling i Kvinesdal Sparebank
foregår i valgmøte.

Tid: Mandag 24. februar 2020. KL 18.00.
Sted: Kvinesdal Sparebank, Nesgata 7A, Kvinesdal
Kundevalget gjennomføres som et valgmøte hvor alle stemmeberettigede kunder kan delta.
Deltagere i møte registreres ved ankomst og det er ikke pliktig påmelding.
Til bankens generalforsamling skal det velges:
2 medlem for 4 år
2 varamedlemmer for 2 år
1 medlem for 4 år som representerer sparebankens samfunnsfunksjon
1 varamedlem for 2 år som representerer sparebankens samfunnsfunksjon.
Velges av og blant sparebankens kunder.
Hvem har stemmerett?
Sparebankens myndige kunder, bosatt i Kvinesdal kommune og som har og i de siste seks måneder har hatt et
innskudd i banken på minst 2500 kroner er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens
generalforsamling. Hvert kundeforhold gir én stemme.
De som vil møte og avlegge stemme på kundevalget må forevise legitimasjon.
Hvem er valgbare?
Sparebankens myndige kunder kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling
som representant for kundene.
Innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner er valgbare.
Som representant for sparebankens samfunnsfunksjon er følgende personer valgbare.
✓ Politisk engasjerte personer
✓ Medlemmer av næringsforeninger
✓ Personer med engasjement i frivillige lag og foreninger etc.
Listen over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem av disse som er på
valg er lagt ut i BANKEN i Kvinesdal og på vår hjemmeside.
Forslag på kandidater
Sparebanken har egen valgkomité. Stemmeberettigede kunder og valgkomiteen kan fremme forslag på
kandidater.
Forslag må inneholde følgende opplysninger:
✓ Forslagstillerens navn og fødselsnummer
✓ Forslag må inneholde kandidatens navn, fødselsår og dato, yrke og fullstendig adresse.
✓ Forslag kan leveres i lukket konvolutt merket med ”kundevalg” i BANKEN i Kvinesdal.
Forslagsfrist : Tirsdag 21. januar 2020 kl 12:00.
Valgliste utarbeidet av valgkomiteen og annen nødvendig informasjon om valget legges ut i BANKEN i Kvinesdal
og på vår hjemmeside.
Kjell Ingvald Svindland
Generalforsamlingens leder

