Generalforsamlingen i Returkraft
Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens sammensetning:
Torgeir Hodne

medlem

Øvrige eierselskap

Camilla B. Dunsæd

medlem

Avfall Sør AS

Aage Nystøl

leder

Agder Renovasjon IKS

Styret har bestått av
Stein A. Hannevik

leder

På valg. Tar gjenvalg

Nina Jentoft

nestleder

På valg. Tar gjenvalg

Svein Arne Haugen

medlem

Ikke på valg, valgt for 2 år i 2018

Renate Hægeland

medlem

Ikke på valg, valgt for 2 år i 2018

Bente Rist

medlem

På valg. Tar gjenvalg

Odd Keilon Osmundsen

varamedlem

På valg. Tar gjenvalg

____________________

Valgkomiteen har hatt 5 møter, inkl. møter og samtaler med styreleder, daglig leder samt
representanter for samtlige eierselskaper.
Et resymé av styrets egenevaluering er mottatt og hensyntatt i våre vurderinger.
Valgkomiteen har, i sin vurdering, tatt hensyn til innspill som er framkommet i samtaler og møter, og
lagt til grunn ”Retningslinjer for valgkomiteen i Returkraft”
Valgkomiteen skal ha et evalueringsmøte etter avholdt generalforsamling

Det har kommet innspill fra garantikommunene, Kristiansand og Arendal, med ønske om at daglig
leder i Avfall Sør og Agder Renovasjon velges inn i styret.
Dette har valgkomiteen tatt hensyn til.

Styret har nå to politikere i styret, valgt fra garantikommunene, Kristiansand og Arendal.
Med årets forslag til styresammensetning, vil styret bestå av 7 medlemmer. Dette forrykker kraftig
balansen mellom AS/AR og "de øvrige" selskapene. Dette er bare ment å vare fram til neste GF.
Før neste års generalforsamling vil valgkomiteen foreta en grundig høring og vurdering på om
ordningen med politisk representasjon skal fortsette eller avsluttes.
Vi har derfor foreslått at Nina Jentoft gjenvelges for ett år.
Ytterligere opplysninger om valgkomiteens arbeid vil bli gitt på Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i Returkraft

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for funksjonstiden GF. april 2018 – GF. 2019:
Stein A. Hannevik

leder

Gjenvelges for 2 år

Nina Jentoft

nestleder

Gjenvelges for 1 år

Svein Arne Haugen

medlem

Ikke på valg, valgt for 2 år i 2018

Renate Hægeland

medlem

Ikke på valg, valgt for 2 år i 2018

Bente Rist

medlem

Gjenvelges for 2 år

Hans Georg Høgevoll-Garstad medlem

Ny, velges for 2 år

Anita Aanonsen Jernquist

medlem

Ny, velges for 2 år

Odd Keilon Osmundsen

varamedlem

gjenvelges for 2 år

Alle kandidatene har vært kontaktet, og har takket ja til våre forslag.
Det to nye kandidatene er godt kjent for generalforsamlingen, og vi vedlegger derfor ikke deres CV.
__________________________

Valgkomiteen:
Camilla B. Dunsæd tar ikke gjenvalg.
Forslag til nytt medlem i valgkomiteen, fra Avfall Sør er: Kim Høyer Holum
Ledervervet i komiteen går på rundgang.
Normalt skulle derfor Torgeir Hodne foreslås som neste års leder.
Grunnet arbeidspress har han ønsket å delta som ordinært medlem.

Valgkomiteens innstilling på medlemmer til valgkomité:
Torgeir Hodne

leder

Kim Høyer Holum

leder

Aage Nystøl

leder

Valgkomiteens medlemmer velges for 1 år.

_____________________________
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Godtgjørelse for styrets medlemmer:
Godtgjørelse for funksjonstiden april 2018 – april 2019 har vært:
Møtegodtgjørelsen pr. møte: 2900,Fast godtgjørelse har følgende innretning:
- Leder
86 100,- pr år
- Nestleder
45 700,- pr år
- Styremedlemmer
28 800,- pr år
Kjøregodtgjørelse etter Statens satser.
Valgkomiteens foreslår at satsene for styregodtgjørelse økes med ca. 3,2 %, og at godtgjørelsen for
funksjonsåret april 2019- april 2020 settes til:
Møtegodtgjørelse pr. møte:
3 000.Fast godtgjørelse pr. år:
Leder
88 900.- pr. år
Nestleder
47 200.- pr. år
Medlemmer
29 700.- pr. år
Kjøregodtgjørelse etter Statens satser.
________________________________

Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
Fast godtgjørelse

0.-

Godtgjørelse pr. møte

3 000.-

Leder ytes godtgjørelse for ett ekstra møte som kompensasjon for merarbeid.
Kjøregodtgjørelse etter Statens satser.

____________________________________

Froland den 11. april 2019
For valgkomiteen i Returkraft AS

_____________________________
Aage Nystøl
(leder)

