
Protokoll fra ordinaer generalforsamling i Gudbrandsdal Energi

Holding AS

Sted: Generalforsamlingen ble avholdti Konsernets lokaler på Vinstra

Dato: 27. april 2022

KL: 13:00

Til stede var:

Revisor Rune J. Baukhol

Styret: Line Alfarrustad, Arne Bredeveien og Torje Høvesveen

Ordfører Jon Halvor Midtmageli, Øyer kommune.

Ordfører Arne Fossmo, Ringebu kommune.

Ordfører Ole Tvete Muriteigen, Sør—Fron kommune.

Ordfører Anne Marie Olstad, Nord-Fron kommune.

Rådmann Rune Fromreide Sommer, Sør—Fron kommune

Kommunedirektør Håvard Gangsås, Ringebu kommune

Kommunedirektør Åsmund Haugstad Sandvik, Øyer Kommune

Kontrollutvalg Arnhild Baukhol og Nils Todal, Ringebu kommune

Konsernsjef Per 0qu Solbraa

Direktør Konsernutvikling Frode Henning Killi

Daglig leder i Vevig Johannes Bergum

Anette S. Haug møtte som sekretær



Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Line Alfarrustad.

2. Opprettelse av fortegnelse over deltakende aksjeeiere.

Øyer kommune v/ordfører Jon Halvor Midtmageli, som representerer 45420 aksjer og stemmer.

Ringebu kommune v/ordfører Arne Fossmo, som representerer 45420 aksjer og stemmer.

Sør—Fron kommune v/ordfører Ole Tvete Muriteigen, som representerer 30280 aksjer og stemmer.

Nord—Fron kommune v/ordfører Anne Marie Olstad, som representerer 30280 aksjer og stemmer.

Vedtak: Alle aksjene 0g stemmene er representert.

3. Godkjennelse av innkalling, møteform og agenda.

Vedtak: Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen. Innkalling, møteform og dagsorden

ble godkjen t.

4. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.

Vedtak: Line Alfarrustad ble valgt til å lede møtet og Arne Fossmo ble valgt til å undertegne

protokollen sammen med møteleder.

S. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, disponering av årets resultat,

herunder revisorberetning.

1. Styret har behandlet framlagt årsregnskap for 2021 for Gudbrandsdal Energi Holding AS og for

konsernet. Styret foreslår for generalforsamlingen at dette vedtas som årsregnskap for 2021.

2. Styret foreslår at av årsresultatet på minus kr. 175 808 000 så utbetales kr 27 090 000i

utbytte og minus kr 202 898 000 overføres annen egenkapital.

Vedtak: Årsregnskap og årsberetning ble enstemmig godkjent. Det ble enstemmig vedtatt å

anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag.



6. Endring i selskapets vedtekter

Vedtak: «Selskapets vedtekter § 7 endres fra å lyde:

«Selskapets styre skal bestå av fem aksjeeiervalgte styremedlemmer med tre

numeriske varamedlemmer. Selskapets styre skal i tillegg ha inntil to styremedlemmer

valgt av og blant de ansatte.

Styrets leder og nestleder skal velges av generalforsamlingen.»

til å lyde:

«Selskapets styre skal bestå av fem aksjeeiervalgte styremedlemmer. Selskapets styre

skal i tillegg ha inntil to styremedlemmer valgt av og blant de ansatte.

Styrets leder og nestleder skal velges av generalforsam/ingen.»

7. Endring i instruks for valgkomiteen

Vedtak: lnstruks for valgkomiteen som vedlagt protokollen godkjennes.

Generalforsamlingen Ia til grunn at endringer i eierstyringsdokumentet vedtas senere i 2022.

8. Valg av styremedlemmer og medlemmer til valgkomiteen

Vedtak: lht. valgkomiteens innstilling ble følgende valgt:

David Hansen velges som styremedlem for 2 år (2022 — 2024)

Randi Helene Røed velges som styremedlem for 2 år (2022 — 2024)

Line Alfarrustad velges som styrets leder for 1 år (2022 — 2023)

Randi Helene Røed velges som styrets nestleder for 1 år (2022 — 2023)

Øvrige styremedlemmer var ikke på valg.

Styret består fra 27. april 2022 av:

Line Alfarrustad

Per Asbjørn Flugstad

Ragnhild Ulvik

Randi Helene Røed

David Hansen

Arne Bredeveien

Torje Høyesveen

Wä”



Numerisk varamedlemmer for de ansattvalgte styremedlemmene:

1. Ansattvalgt varamedlem August Johan Evensen (2021 — 2023)

2. Ansattvalgt varamedlem Ørjan Haugen (2021 — 2023)

Vedtak: lht. valqkomiteens innstillinq ble følgende valqt som medlemmer av valgkomiteen:

Ole Tvete Muriteigen, ordføreri Sør—Fron kommune

Anne Marie Olstad, ordfører i Nord-Fron kommune

Arne Fossmo, ardføreri Ringebu kommune

Jon Halvor Midtmageli, ordfører i Øyer kommune

Leder for valgkomitéen 2021 — 2023 er Arne Fossmo, ordfører i Ringebu.

9. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Styrehonorar for styret i Gudbrandsdal Energi Holding AS:

Styrets leder kr. 200 000,—

Styrets nestleder kr. 63 000,-

Styremedlemmer kr. 53 000,-

Felles for alle styremedlemmene er i tillegg til ovennevnte en møtegodtgjørelse på kr 5 000 per

møte for møter medlemmet deltar på. Reisekostnader dekkes etter regning. Tapt

arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Vedtak: Som valgkomiteens innstilling.

10. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor

Vedtak: Revisors honorar dekkes etter regning.

Alle vedtak og valg var enstemmige.
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Arne Fossmo


