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PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
MARINEHOLMEN RASLAB AS DEN 16. JUNI 2021

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 16. juni 2021 på videomøte (Microsoft Teams).
100% av selskapets 8.500 aksjer var representert.
I overensstemmelse med innkallingen behandlet generalforsamlingen:
1.

Valg av møteleder samt én representant til å undertegne protokollen sammen
med møteleder
Generalforsamlingen valgte styrets leder Øyvind Ramberg til møteleder. Til å undertegne
protokollen sammen med styrets leder ble valgt Kirsti Robertsen Aarøen.

2.

Godkjennelse av innkalling
Generalforsamlingen vedtok lovlig varsel og innkalling, og generalforsamlingen ble erklært
lovlig satt.

3.

Godkjennelse av årsregnskap for 2020, herunder styrets forslag til anvendelse av årets
resultat
Årsregnskapet og revisjonsberetningen ble gjennomgått, og årsregnskapet ble deretter
godkjent. Årets underskudd på kr -2.080.484 ble i overensstemmelse med styrets forslag
besluttet overført til udekket tap.

4.

Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2020
Revisors godtgjørelse for 2020 på kr 20.199 godkjennes.

5.

Godkjennelse av godtgjørelse til styret for 2020
Styrets godtgjørelse for 2020 ble fastsatt til kr 0.

6.

Valg av styre
Styreleder Øyvind Ramberg og styremedlem Hans Torstein Kleivdal ble gjenvalgt for ett år.
Øyvind Frette ble valgt som nestleder for to år og Carl Erik Arnesen ble valgt som
styremedlem for to år.

7.

Valg av revisor
Generalforsamlingen godkjente Ernst & Young AS, org.nr 976 389 387, v/partner Eirik Moe
som ny revisor for selskapet.

Protokollen ble deretter godkjent, og styrets leder erklærte generalforsamlingen for hevet.
Protokollen sendes ut for digital signatur umiddelbart etter generalforsamlingen.
Signert digitalt av:
Øyvind Ramberg, møteleder, og
Kirsti Robertsen Aarøen, valgt til å medundertegne
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