Til aksjonærene i Kjeller Innovasjon AS

Kjeller, 26. april 2021

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021
Aksjonærene i Kjeller Innovasjon AS innkalles herved til ordinær generalforsamling
Tirsdag 4. mai 2021 kl. 15.00
I lys av restriksjoner knyttet til Corona-viruset gjennomføres generalforsamlingen
per Teams.

Vennligst bekreft deltagelse til hks@kjellerinnovasjon.no innen fredag 30. april 2021.

Dagsorden:
Sak 1

Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer

Sak 2

Godkjenning av fullmakter

Sak 3

Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Sak 4

Godkjenning av selskapets årsregnskap, samt revisors beretning for
2020
Forslag til vedtak:

Selskapets årsregnskap for 2020 godkjennes. Årets overskudd overføres til
annen egenkapital. Revisors beretning for 2020 tas til
etterretning.
Sak 5

Godkjenning av revisors honorar for 2020
Forslag til vedtak:

«Honorar til revisor godkjennes etter regning. Det vises for øvrig til note 9 i
Årsregnskapet for 2020».
Sak 6

Valg av styremedlemmer
Styret og valgkomitéen er opptatt av at et kontinuerlig arbeid i KIs styre ivaretas
i årene som kommer. På generalforsamlingen den 4. mai 2021 har alle
nåværende styremedlemmer vært 2 år i styret og står dermed på valg. Denne
situasjonen er en utfordring for styrets kontinuitet, og valgkomitéen foreslår
dermed at noen styremedlemmer innstilles til gjenvalg for henholdsvis 1 år og
2 år.
Valgkomitéen har snakket med alle styremedlemmene for å avklare om de er
villige til å fortsette. Fire styremedlemmer, Nils Morten Huseby, Siri Røsberg,
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Mette Rønning og Pål Midtlien Danielsen har takket ja til å stille til gjenvalg.
Hanne Marit Bjørk foreslår hennes vara Marit Johanne Paulsen som erstatning
i styret, og hun har også bekreftet sin interesse.
Etter diskusjon med både styrets leder og KIs adm.dir., er valgkomitéen av den
oppfatning at KIs styre ville ha stor nytte av å suppleres med ekspertise innen
selskapsetablering (gründer, startup miljø) og forvaltning av investeringsfond.
Basert på dette sammenstilte valgkomitéen en shortlist med 7 kandidater som
har denne bakgrunnen. Fra disse foreslår valgkomitéen Ståle Løvbukten
(chairman og co-founder Ownersroom) til valg som sjette styremedlem.
Løvbukten har bekreftet sin interesse.
Varakandidater: Silje Aspholm Hole har bekreftet at hun gjerne stiller til
gjenvalg. Kari Nygaard foreslår Biplab Kumar Datta (NILUs
innovasjonsdirektør) som sin erstatter. Han har bekreftet sin interesse.
Ettersom Marit Johanne Paulsen stiller til valg som styremedlem er det behov
for en ny vara. Valgkomitéen foreslår Kristoffer Skau (dir. geodata og teknologi,
NGI). Skau har bekreftet sin interesse.
Valgkomitéen har følgende forslag til sammensetning av Styret i Kjeller
Innovasjon AS
• Nils Morten Huseby – styreleder, velges for 2 år
• Siri Røsberg – styremedlem, velges for 1 år
• Mette Rønning – styremedlem, velges for 2 år
• Pål Midtlien Danielsen – styremedlem, velges for 1 år
• Marit Johanne Paulsen – styremedlem, velges for 1 år
• Ståle Løvbukten – styremedlem, velges for 2 år
•
•
•

Biplab Kumar Datta - personlig varamedlem for Pål Midtlien
Danielsen, velges for 1 år
Silje Aspholm Hole - personlig varamedlem for Nils Morten Huseby,
velges for 2 år
Kristoffer Skau – personlig vara for Marit Johanne Paulsen, velges
for 1 år

Det nye styret vil består av 6 styremedlemmer og oppfyller dermed kravet i
selskapets vedtekter om at styret skal bestå av 5 til 7 styremedlemmer.
Forslag til vedtak:

«På bakgrunn av valgkomitéens forslag ble følgende vedtatt:
Styret for Kjeller Innovasjon AS har følgende sammensetning:
Nils Morten Huseby, styrets leder
Siri Røsberg, styremedlem
Mette Rønning, styremedlem
Pål Midtlien Danielsen, styremedlem
Marit Johanne Paulsen
Ståle Løvbukten, styremedlem
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Biplab Kumar Datta, varamedlem
Silje Aspholm Hole, varamedlem
Kristoffer Skau, varamedlem»

Sak 7

Fastsettelse av styrets honorar for 2021
Som den forrige valgkomitéen allerede påpekte registrerer den nåværende
valgkomitéen at honorarer til styret har vært relativt høyt sammenlignet med
selskaper av tilsvarende karakter som «normalt» ikke utbetaler styrehonorar til
styrerepresentanter fra eierbedrifter. Kjeller Innovasjon er en prosjektfinansiert
organisasjon.
Valgkomitéen foreslår at følgende satser for styrerepresentantene
opprettholdes, men anbefaler at det gjøres en vurdering ved neste
generalforsamling på hvorvidt styrerepresentanter fra eierne skal motta
styrehonorar:
•
•
•
•

Siri Østberg mottar et fast styrehonorar på kr 67.500, samt kr 1.800
pr møte.
Ståle Løvbukten mottar et fast styrehonorar på kr 67.500, samt kr
1.800 pr møte.
Styrerepresentanter utpekt av IFE, NILU og FFI mottar et fast
styrehonorar på kr 13.500 pr. år
Styrerepresentanter fra SIVA mottar ikke styrehonorar

Forslag til vedtak:

«På bakgrunn av valgkomitéens forslag ble følgende vedtatt:
Siri Østberg og Ståle Løvbukten mottar et fast styrehonorar på kr 67.500,
samt kr 1.800 pr møte.
Styrerepresentanter utpekt av IFE, NILU og FFI mottar et fast styrehonorar
på kr 13.500 pr. år
Styrerepresentanter fra SIVA mottar ikke styrehonorar».
Sak 8

Valg av valgkomité og godtgjørelse til valgkomiteen

Valgkomitéen har for 2020 bestått av:
Dominik Lang (NGI), leder av valgkomitéen
Anne Katrine Wold (Viken fylkeskommune), medlem av valgkomitéen
Brit S. Farstad (IFE), medlem av valgkomitéen
Samtlige medlemmer av valgkomitéen er på valg for neste periode. Vi foreslår
at valgkomitéen velges for en 2 års periode.
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Alle medlemmer av valgkomitéen har sagt seg villig til å fortsette som medlem
av valgkomitéen, det vil si Dominik Lang som leder, Brit Farstad og Anne
Katrine Wold som medlemmer av valgkomitéen.
Godtgjørelse til valgkomitéen:
Det foreslås at det ikke utbetales honorar til valgkomitéen.
Forslag til vedtak:

Dominik Lang velges som leder av valgkomitéen – velges for 2 år.
Brit S. Farstad velges som medlem av valgkomitéen – velges for 2 år.
Anne Katrine Wold velges som medlem av valgkomitéen – velges for 2 år.
Valgkomiteen har også ansvar for vurdering av styrets honorar.
Det skal ikke utbetales honorar til valgkomiteen.»
Sak 9

Valg av revisor
Forslag til vedtak:

«SLM Revisjon AS v/registrert revisor Erik Myhrer gjenvelges som
selskapets revisor».
Sak 10

Endring i vedtektenes § 2 Forretningssted

Skedsmo kommune har endret navn til Lillestrøm kommune. I den
forbindelse har også Kjeller Innovasjon AS endret sitt forretningssted til
Lillestrøm kommune.
Forslag til vedtak:

Vedtektenes § 2 Forretningssted endres til:
§2 Forretningssted
Selskapets forretningskontor er i Lillestrøm kommune.
Representanter for aksjonærene som ikke har signaturmyndighet i sin organisasjon, og
som ønsker å avgi stemme på generalforsamlingen, kan sende fullmakt på e-post til
hks@kjellerinnovasjon.no eventuelt ta med fullmakten til møtet (se vedlegg nedenfor).
Generalforsamlingen etterfølges av eiermøte kl. 15:30
Velkommen!

Med vennlig hilsen
Kjeller Innovasjon AS
Nils Morten Huseby
Styrets leder (sign)
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FULLMAKT
til å representere på generalforsamling
den 4. mai 2021
i
Kjeller Innovasjon AS
(org.nr 974 360 829)

_____________________________ gis herved fullmakt til å representere
undertegnede på generalforsamling som skal avholdes 4. mai 2021.
Fullmakten innbefatter rett til å stemme ved behandling av de saker som er omtalt i
innkallingen.

Fullmaktgivers navn:

Fullmaktgivers adresse:

______________________

______________________

Selskapsnavn og org.nr. aksjonær: ______________________

Sted:
Dato:

Signatur

___________________________________

Kjeller Innovasjon AS, Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller, Norge

