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Som kunde i Sparebanken Vest kan du gjennom kundevalget 2017 påvirke 
sammensetningen av bankens øverste organ – Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen velger blant annet bankens styre og avgjør saker av 
vesentlig betydning for banken.

Frist for kandidatforslag: 2. desember 2016
Valgperiode: 4.–11. januar 2017

Se www.spv.no/valg for mer informasjon  
eller kontakt en medarbeider i banken.



VALGMAPPE SPAREBANKEN VEST 2017

• Informasjon om bankens generalforsamling

• Kunngjøring

• Oversikt over generalforsamlingen og hvem som er på valg

• Forslagskjema kandidater

• Vedtekter for Sparebanken Vest gjeldene fra 01.01.2016

•  Viser til ny finansforetakslov gjeldende fra 01.01.2016

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-04-10-17


Generalforsamlingen (tidligere representantskapet)

Sparebanken Vest er organisert i samsvar med finansforetaksloven som trådde i kraft pr. 01.01.2016. 
Øverste organ er generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er sammensatt av egenkapitalbeviseiere, kunder, ansatte og representanter 
fra det offentlige. Generalforsamlingen har 48 medlemmer og 24 varamedlemmer. Oppgavene til 
generalforsamlingen er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, disponere 
overskudd, velge styre, og valgkomiteer. 

Generalforsamlingen velger en valgkomite blant generalforsamlingens medlemmer. Valgkomiteen fremmer 
forslag om kandidater til ulike verv til godkjenning av medlemmene i generalforsamlingen og styret. 

Det foretas særskilt valg av leder i generalforsamlingen. 



Kundevalg i Sparebanken Vest

I perioden 04.–11. januar 2017 avholdes valg av representanter for kundene til bankens øverste organ, 
generalforsamlingen. Kundevalg 2017 er i markedsområdene Rogaland (sør for Boknafjorden) og Sunnhordland/
Haugalandet/Sauda/Sand.

Vi oppfordrer kunder innen nevnte valgområder til å komme med forslag til aktuelle kandidater og til å avgi stemme ved 
valget. Frist for å fremme kandidatforslag er 2. desember 2016.

Generalforsamlingen i Sparebanken Vest har 48 medlemmer og 24 varamedlemmer, sammensatt av representanter 
valgt av kundene, det offentlige (Bergen kommune og fylkestingene i Hordaland, Sogn & Fjordane og Rogaland), 
egenkapitalbeviseiere og ansatte. Kundene velger 16 medlemmer og 8 varamedlemmer fordelt på valgdistrikt.
Oppgavene til generalforsamlingen er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, disponere 
overskudd, velge styre og valgkomitéer.  

I 2017 skal det velges 2 medlemmer fra kundene etter følgende fordeling:

Valgdistrikt Sunnhordland/Haugalandet/Sauda/Sand  1 medlem
Valgdistrikt Rogaland (sør for Boknafjorden) 1 medlem

Medlemmene skal velges for 4 år. 

Stemmeberettigede
Stemmerett har alle myndige personer som er kunde i Sparebanken Vest og tilknyttet nevnte markedsområder.

Forslag på kandidater
Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater. Forslaget skal omfatte kandidatens navn, fødselsår og 
dato, yrke og fullstendig adresse, samt for hvilket valgdistrikt kandidaten foreslås. Forslag på kandidater sendes inn ved 
bruk av link/skjema tilgjengelig på www.spv.no/valg

Dersom du har spørsmål, vennligst kontakt kundevalg@spv.no eller ring tlf. nr. 05555. 

Forslag må være fremsatt senest innen 2. desember 2016.

Basert på bl.a. innkomne forslag utarbeider Valgkomiteen en innstilling på kandidater som kan velges. Listen vil 
inneholde minst dobbelt så mange kandidater som det skal velges. Det kan ikke føres opp andre kandidater enn det 
som fremgår av innstillingen.  
 

Gjennomføring av valget
Valgdagene er 04.–11. januar 2017. Valget gjennomføres elektronisk og vil foregå ved bruk av BankID via bankens 
hjemmeside. Se informasjon på www.spv.no/valg 

Hjelp ved avstemming kan også fås i bankens ekspedisjonslokaler, ved å ringe tlf.nr. 05555 eller send en e-post til 
kundevalg@spv.no.

Det kan kun stemmes på kandidater i det valgdistrikt stemmeberettigede har sin faste bopelsadresse. 
Stemmeberettigede som bor utenfor valgdistriktene skal avgi stemme i det valgdistrikt hvor kunden har sitt 
kundeforhold. 

Den som får flest stemmer anses valgt. Ved stemmelikhet avgjøres valget etter rekkefølge på valglisten.

Ytterligere informasjon - valglister
Aktuell informasjon kan fås ved henvendelse til bankens ekspedisjonskontorer i Sunnhordland og Rogaland og på 
bankens hjemmeside www.spv.no/valg. Her vil en bl.a. finne aktuelt regelverk, oversikt over generalforsamlingens 
nåværende medlemmer og varamedlemmer og hvem som er på valg. 

Liste over kandidater det kan stemmes på, publiseres på samme måte ca. 2 uker før valget.

Bergen, 12.11.2016
Borghild Storaas Ones
Generalforsamlingens leder

Org.nr.: 832 554 332

http://www.spv.no/valg
mailto:kundevalg%40spv.no?subject=Kundevalg%202017
http://www.spv.no/valg
mailto:kundevalg%40spv.no?subject=Kundevalg%202017


MEDLEMMER
Kundevalgte: 
Birthe Drageset
Gro Jofrid Aarli 
Sonja Mellingen 
Rune Stavenes
Camilla Meland Madsen 
Kari-Anne Landro
Gunnar Silden 
Ove Ellingsen 
Jon Askeland 
Ragnhild Langøy 
Frode Høyland
Lilliann Høyvang Andreassen 
Hallvard Bjørgum  
Kjersti Vespestad Valgdistrikt – Sunnhordland/Haugalandet/
Sauda/Sand – på valg
Nils Dale Elde 
Bjarte Skrettingland Valgdistrikt – Rogaland (sør for 
Boknafjorden) – på valg

VARAMEDLEMMER 
Kundevalgte:
arl Høva 
Adrian Sivertsen 
Thomas Bøe Slettemark 
Frode Merkesvik 
Anne-Kristin Heggøy 
Sigve Inge Håland 
Astrid Karin Toft Nordtveit 
Laila Borge 
 
 
 

 

MEDLEMMER
Offentlig valgte:
Trude Drevland (permittert – vara innkalles)
May-Britt Nordås
Eli Årdal Berland 
Terje Søviknes 
Pål Kårbø
Anita Nybø
Henrik Oppen
Ola Ingvaldstad 

VARAMEDLEMMER
Offentlig valgte: 
Petter Eltvik 
Svein Ottar Sandal 
Brigt O. Gåsdal 
Anita Egeli 
 

MEDLEMMER
Ansatte:
Anne Grethe Grøttvedt
Kjell Gunnar Lilleøren
Kirsten Gulbrandsen 
Jens Petter Helland
Karen Margrete Risnes 
Unni Grete Brakedal Våge
Bodil Digranes 
Arvid Eriksen 
Jostein Lid 
Wenche Anglevik 
Solfrid Hagen 
Eirik Hjelle

VARAMEDLEMMER
Ansatt:
Mona Vikøyr 
Lene Holmedal
Ørjan Askeland 
Trond Dreyer 
Roger Klakegg 
Lillian Lægreid 
 
 

MEDLEMMER
Egenkapitalbeviseiere:
Trond Mohn 
Anne Maria Langeland 
Widar Slemdal Andersen
Borghild Storaas Ones 
Eivind Lunde 
Gustav A. Birkeland
Jan Øvrebø 
Birgit Nistad – på valg
Bjørn Eknes 
Tone Haaland
Jon Olav Heggseth – på valg
Vendel Irene Hovda – på valg

VARAMEDLEMMER
Egenkapitalbeviseiere:
Ida Bjerke Olsen
Anton Ørbech – på valg
Per Berge
Inga Lise Moldestad
Siri Birkeland – på valg
Lars Martin Lunde

Generalforsamlingen – før valget 2017



Navn kandidat: Fødselsdato/-år:

Bakgrunn (Utdannelse/yrkespraksis) (kort): Yrke:

Andre verv:

Organisasjonserfaring:

Tlf.:

Email:

Adresse:

Valgkrets:

Kandidat til kundevalget 2017

Forslagsstiller:

E-post: Tlf.:

Adresse:

Postnr.:  Poststed:

Fødselsnr.:

Jeg bekrefter at kandidaten er forespurt og at vedkommende stiller seg positivt til dette. 

Bilde:



Vedtekter for Sparebanken Vest

KAP. 1 FORETAKSNAVN – FORRETNINGSKONTOR – FORMÅL
§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor
Sparebanken Vest er opprettet i 1982 ved sammenslutning av en rekke sparebanker i Hordaland, hvorav den eldste er 
stiftet i 1823. Senere har flere sparebanker i Hordaland og Sogn og Fjordane sluttet seg til Sparebanken Vest.
Sparebanken Vest har sitt forretningskontor i Bergen.

§ 1-2 Formål
Sparebanken Vest sitt formål er å levere forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan 
utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner. 

Sparebanken Vest kan yte investeringstjenester og tilknyttede tjenester innenfor de til enhver tid gitte konsesjoner.

KAP. 2 EGENKAPITAL
§ 2-1 Grunnfondet
De opprinnelige grunnfond i de sammensluttende banker utgjorde til sammen kr. 221 617,76 samt 7.646 speciedaler 
og 49 shilling. Av dette er kr. 202.655,- samt 6.121 speciedaler og 70 shilling tilbakebetalt, mens resten pliktes ikke 
tilbakebetalt. 
Ingen har krav på utbytte av virksomheten utover eventuell forrenting av eierandelskapitalen.

§ 2-2 Eierandelskapital
Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 1.475.850.425 fordelt på 59.034.017 egenkapitalbevis á kr. 25,- fullt 
innbetalt. 

KAP. 3 GENERALFORSAMLING
§ 3-1 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Sparebanken Vest sin øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 48 medlemmer med 24 varamedlemmer. 

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig 
eller med rådgiver.

Blant generalforsamlingens medlemmer velges en leder av generalforsamlingen som åpner og leder 
generalforsamlingens møter. Ved leders forfall åpnes generalforsamlingen av styrets leder, hvoretter generalforsamlingen 
velger en møteleder.

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning
16 medlemmer med 8 varamedlemmer velges av og blant Sparebanken Vest sine kunder. 
8 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av det offentlige. 
12 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. 
12 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis. 

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen.
Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.
Medlemmene og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år. 
Tvister om valget avgjøres av Finanstilsynet der dette følger av lov eller forskrift.

§ 3-4 Kundenes valg av medlemmer til generalforsamlingen
Kundenes valg til generalforsamlingen skjer på valgdager og innen utgangen januar. Bare myndig person kan som kunde 
eller som representant for annen kunde stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget 
kundeforhold og én som representant for annens kundeforhold.

Det er kun Sparebanken Vest sine kunder som kan velges som medlem eller varamedlem til generalforsamlingen som 
representant for kundene.



Valg vil foregå i følgende valgdistrikter:

 Antall medlemmer Antall varamedlemmer
Bergen 5 2
Sunnhordaland / Haugalandet 2 1
Hardanger / Midhordland 2 1
Vest 2 1
Nordhordland 2 1
Rogaland (sør for Boknafjorden) 1 1
Sogn og Fjordane 2 1

§ 3-5 Det offentliges valg til generalforsamlingen 
De offentliges representanter velges av og fordeler seg som følger:

 Antall medlemmer Antall varamedlemmer
Bergen kommune 2 1
Sogn og Fjordane fylkesting 2 1
Hordaland fylkesting 3 1
Rogaland fylkesting 1 1

Medlemmer valgt av fylkestingene skal være geografisk fordelt innen det enkelte fylke. Medlemmer valgt av Hordaland 
fylkesting skal heller ikke ha sitt bosted eller virke i Bergen kommune.
Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar.

§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen
De ansatte i Sparebanken Vest er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til generalforsamlingen. Valg 
foretas innen utgangen av januar.

Det er kun ansatte som kan velges som medlem eller varamedlem til generalforsamlingen som representant for de 
ansatte.

§ 3-7 Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen
Egenkapitalbeviseiernes valg foregår på valgmøte som avholdes innen utgangen av januar. 

Forskrift om egenkapitalbevis m.v. gjelder for egenkapitalbeviseiernes valg.

Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Ingen kan på møte for egenkapitalbeviseierne avgi stemme for egenkapitalbevis 
som representerer mer enn 15 prosent av det totale antall utstedte egenkapitalbevis i Sparebanken Vest.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eier av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen 
stemmerett eller valgbarhet. I tilfelle av stemmelikhet gjelder det vedtak møteleder har stemt for. 

§ 3-8 Innkalling til generalforsamlingsmøte
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Innkallingen vedlagt sakens dokumenter skal sendes generalforsamlingens medlemmer senest 21 dager før møtet. 
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige på Sparebanken 
Vest sine internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til generalforsamlingens medlemmer 
eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas 
i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et medlem i generalforsamlingen eller andre som etter loven 
skal motta slike dokumenter kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i 
generalforsamlingen.

Medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingens møte, skal meddele dette snarest og senest fem dager før møtet. 
Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§3-9 Møter og vedtak i generalforsamlingen
Hvert medlem av generalforsamlingen har én stemme.

Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre annet fremgår av disse 
vedtekter. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.



§3-10 Generalforsamlingens oppgaver
På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
• Valg av generalforsamlingens leder for 2 år
• Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
• Valg av medlemmer til valgkomiteen
• Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
• Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall 
som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til 
delegasjonsvedtak fra styret.

KAP. 4 STYRET OG DAGLIG LEDELSE
§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver
Styret består av 10 medlemmer med 5 varamedlemmer, som velges av generalforsamlingen. 

3 av styrets medlemmer med personlige varamedlemmer velges blant de ansatte i banken. 

Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilte valg. 

Medlemmene, varamedlemmer og styrets leder og nestleder velges for 2 år. Uttredende medlemmer og varamedlemmer 
kan gjenvelges.

Styrets oppgaver og ansvar følger av lov og forskrifter.

§ 4-2 Administrerende direktør
Sparebanken Vest skal ha en administrerende direktør.

Administrerende direktørs oppgaver og ansvar følger av lov og forskrift.

KAP. 5 VALGKOMITEER
§ 5-1 Valgkomité for kundenes og generalforsamlingens valg
Generalforsamlingen velger en valgkomité på 7 medlemmer. Valgkomiteen skal ha representanter fra alle grupper som 
er representert i generalforsamlingen. 6 medlemmer velges blant generalforsamlingens medlemmer, hvorav ett medlem 
fra de ansatte, ett medlem fra egenkapitalbeviseierne, ett medlem fra de offentlige og 3 medlemmer fra kundene. Ett 
medlem skal være frittstående og velges blant tidligere styremedlemmer.

Valgkomiteen skal sammensettes slik at den har relevant kompetanse i forhold til komiteens og bankens hovedoppgaver. 
Ved sammensetningen skal det tilstrebes en balanse mellom kjønnene og en geografisk spredning av komiteens 
medlemmer innen bankens markedsområder. 

Valgkomiteen skal forberede valg av:
• leder i generalforsamlingen
• leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret unntatt ansattes representanter
• kundenes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet
• medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen 

For styremedlemmer med varamedlemmer som velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i 
valgkomiteen innstilling. 

Valget gjelder for to år om gangen. Ingen kan sitte samlet mer enn 6 år i valgkomiteen.

§ 5-2 Valgkomité for egenkapitalbeviseiernes valg
De egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer av generalforsamlingen velger en valgkomité. Valgkomiteen skal ha  
3 medlemmer og 1 varamedlem. 

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen med varamedlemmer, samt valg av 
medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg. 

Bestemmelsen i § 5-1 fjerde ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.



KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD
§ 6-1 Anvendelse av overskudd
Overskudd av Sparebanken Vest sin virksomhet tilordnes eierne av egenkapitalbevis og Sparebanken Vest etter forholdet 
mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet. 

Overskudd som tilordnes Sparebanken Vest kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige 
formål, overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål. 

Ved disponering av overskudd og utbyttemidler skal det legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og 
eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.

§ 6-2 Inndekning av underskudd
Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra 
grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, 
herunder utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet 
og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og 
eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

KAP. 7 VEDTEKTSENDRINGER 
§ 7-1 Vedtektsendringer 
Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene krever tilslutning fra 
minst to tredeler av de avgitte stemmene.

KAP. 8 AVVIKLING
§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken
Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av Sparebanken Vest. Vedtak om avvikling fattes med 
samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling
Ved avvikling av Sparebanken Vest skal overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller 
flere sparebankstiftelser. 

Besluttet av representantskapet, 26.10.2015, godkjent av Finanstilsynet 27.11.2015, og gjeldende f.o.m. 01.01.2016


