Til aksjonærene i Klosser Innovasjon AS
Innkalling til ordinær generalforsamling
22. juni 2021 kl. 12-13:30 på internett (Teams).
Styret har besluttet at årets generalforsamling avholdes på Teams internett. Aksjonærer som
ønsker å delta, tar kontakt med adm. direktør for å få Teams-innkalling.
Til behandling i generalforsamlingen foreligger:
1. Åpning av møtet ved styreleder som er møteleder. Opptak av fortegnelse over
møtende aksjonærer og representanter.
2. Valg av aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Forslag til vedtak: ____________ ble valgt til å underskrive protokollen sammen med
møteleder.
3. Godkjennelse av innkalling til generalforsamling og dagsorden.
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.
4. Godkjennelse av styrets årsberetning (vedlegg)
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning.
5. Godkjennelse av resultatregnskap og balanse (vedlegg)
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjente resultatregnskapet og balansen.
6. Fastsettelse av honorar til styret, valgkomité og revisor
Forslag til vedtak fra valgkomitéen er at:
• Styrehonoraret er 87.600 for styreleder og for styremedlemmene 20.600 i
grunnhonorar og et tillegg på 4.200 pr. styremøte man har deltatt på.
• SIVA sitt styremedlem mottar ikke honorar
• Valgkomitéens medlemmer honoreres med 3.000 kroner pr. møte.
• Revisor honoreres etter regning.
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7. Valg av styre og valgkomité
• Valgkomiteens innstilling er at Thomas Breen, styreleder og Håvard Bjor,
styremedlem gjenvelges for to år. I tillegg velges Eli Sætersmoen som
styremedlem for to år.
• Styremedlemmene Åge Skinstad, Kari Andreassen og Mette Rønning er ikke på
valg
• De ansatte har en observatørplass i styret som velges av de ansatte.
• Styret innstiller Per Gunnar Sveen (leder) og Sjur Strand til valg for 2 år til
valgkomitéen. Fra valgkomitéen er Mari Skjærstad ikke på valg.
Forslag til vedtak: Thomas Breen velges som styreleder for to år, og Håvard Bjor og Eli
Sætersmoen velges som styremedlemmer for 2 år. Per Gunnar Sveen (leder) og Sjur
Stand velges for 2 år til valgkomitéen.

Aksjeeiere som selv eller ved fullmektig ønsker å delta på generalforsamlingen, bes
melde dette til selskapet til frank@klosser.no.

Hamar, den 8. juni 2021
For styret i Klosser Innovasjon AS
Thomas Breen
Styreleder
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FULLMAKT
Undertegnede eier ____________ aksjer i Klosser Innovasjon AS

og bemyndiger herved ______________________________________ (fullmektiges navn)

til å møte på selskapets ordinære generalforsmaling den 22. Juni 2021 og avgi stemme på
mine/våre vegne.

Sted og dato _______________________________

Navn:

________________________________

Underskrift

________________________________
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