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Ordinær generalforsamling i Nettalliansen AS 2021 
 
Sakliste 
2021-01G Åpning av møtet 

a. Registrering av eierrepresentanter 
b. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
c. Valg av møteleder 
d. Valg av eierrepresentant til å signere protokoll sammen med møteleder 

2021-02G Godkjenning av årsoppgjør for 2020 
a. Resultatregnskap, balanse og noter/redegjørelse 
b. Revisors beretning 
c. Disponering av resultat 

2021-03G Styrets oppsummering for 2020 
2021-04G Godkjenning av revisors honorar for 2020 
2021-05G Valg 
2021-06G Fastsette godtgjørelse til styret 
2021-07G Styringsmodell for Nettalliansen 
 
 
Vedlegg til denne utsendingen 

- 2021-02G_vedlegg 1:  Årsrapport for 2020 som inkluderer resultatregnskap, balanse og  
                                           noter til regnskapet.  

- 2021-02G_vedlegg 2:  Revisjonsberetning for 2020 
- 2021-03G:   Styrets oppsummering for 2020 
- 2021-05G_2021-06G:  Innstilling fra valgkomiteen 

 

 
Saksforberedelse 
(og utkast til protokoll) 

 
2021-01G – Åpning av møtet 

a) Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling er sendt til alle eierselskapene per 2.6.2021. 
Dagsorden er ettersendt 9.6.2021. 
 
Forslag til beslutning: 
Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden, og møtet er lovlig satt. 
 

b) Valg av møteleder 
Generalforsamlingen velger ____________________til å lede møtet. 
 

c) Velge eierrepresentant til å signere protokoll sammen med møteleder 
Generalforsamlingen velger ____________________ til å signere protokollen sammen med 
møteleder. 
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2021-02G - Godkjenning av årsregnskap for 2020 

a) Regnskap for 2020 
Det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning et 
rettvisende bilde av driften og selskapets økonomiske stilling ved årsskiftet. 
Styret bekrefter i sin årsberetning at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. 
 
Forslag til beslutning: 
Generalforsamlingen godkjenner framlagt regnskap for regnskapsåret 2020 samt balanse per 
31.12.2020. 

 
b) Revisors beretning 
Revisor har levert en "ren beretning". Beretningen følger som vedlegg til saksforberedelsen. 
 
Forslag til beslutning 
Generalforsamlingen tar revisors beretning til orientering. 

 
c) Disponering av resultat 
Resultatregnskap er framlagt med kr 0,- i resultat. Ubenyttede midler (merinntekt) ift administrative 

prosjekt og driftskostnader er balanseført som gjeld til eierfellesskapet og krediteres eierne 

etterskuddsvis (ved avregning). 

 
Forslag til beslutning: 
Generalforsamlingen er gjort kjent med merinntekt ift administrative prosjekt og driftskostnader.  
Generalforsamlingen godkjenner med bakgrunn i aksjonæravtalen at merinntekt avregnes mot 
eierkostnad i 2021. 

 
 

2021-03G - Styrets oppsummering for 2020 
«Styrets oppsummering for 2020» legges fram for eierne i generalforsamling som orientering. 
 
Forslag til beslutning: 
Generalforsamlingen tar «Styrets oppsummering for 2020» til orientering. 
 

 

2021-04G - Godkjenning av revisors honorar for 2020 
Av selskapets årsrapport for 2020, note 1, fremgår at selskapets kostnader til revisor i 2020 
utgjorde kr 35 000 i revisjonshonorar og kr 10 000 i honorar for andre tjenester. 
 
Forslag til beslutning: 
Generalforsamlingen godkjenner at revisors godtgjørelse dekkes etter regning slik det framkommer 
av noter til regnskapet for 2020. 
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2021-05G – Valg 
Saken er forberedt av valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling følger vedlagt. 

 
Valg av styre for Nettalliansen - valgkomiteens forslag til beslutning 
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til at styrets samensetning er som vist under med virkning fra 
dags dato: 
Nils-Martin Sætrang, Sør Aurdal Energi AS Styreleder foreslått gjenvalgt, på valg i 2023 
Halvard Fjeldvær, Svorka Energi AS    Styremedlem  ikke på valg, på valg i 2022 
Geir Rismyhr, Høland og Setskog Elverk SA   Styremedlem  ikke på valg, på valg i 2022 
Audun Grynning, Hallingdal Kraftnett AS  Styremedlem  ikke på valg, på valg i 2022 
Ingve Vold, Jæren Everk KF   Styremedlem foreslått valgt, på valg i 2023 
Kristin H. Lind, Energi Norge   Styremedlem  foreslått gjenvalgt, på valg i 2023 
 
____ 
1. varamedlem Lars-Egar Haugen, Skjåk Energi Nett AS  foreslått valgt i 2021, på valg i 2023 
2. varamedlem Gudrun Rollefsen, Hammerfest Energi AS foreslått valgt i 2021, på valg i 2023 

 
 
 
Valg til valgkomite – styrets forslag til beslutning 
Som valgkomite for generalforsamlingsperioden 2021 - 2022 får valgkomiteen følgende 
sammensetning: 
 
Jørgen Luggenes, Årdal Energi KF    valgt 2019, på valg 2022 
Tom Ivar Knutsen i VOKKS     valgt 2020, på valg 2023 
Barry Larsen, Trollfjord Kraft AS     foreslått valgt i 2021, på valg i 2024 
 
 
 

2021-06G – Fastsette godtgjørelse til styret 
Saken er forberedt av valgkomiteen. 

 
Valgkomiteens forslag til beslutning for perioden 2021/2022. 
 
Fast styrehonorar pr. år: 

Styreleder – kr 40.000, -. Endret i 2020. 
Styremedlemmer – kr 20.000, - Endret i 2020. 

 
Dersom styremedlemmene ikke har anledning til å motta personlig honorar for styrearbeid kan dette 
utbetales til arbeidsgiver. 
 
Styremedlemmenes respektive arbeidsgivere honoreres time for time for styremøter og 
forberedelser til møter etter faktura. Timesats kr 900,- 
 
Godtgjørelse for reiser og opphold til styremøter etter framlagte kostnader. Bruk av egen bil etter 
statens satser. Reisetid godtgjøres ikke. 
 
  



 

Side 4 av 4 
 

2021-07G – Styringsmodell for Nettalliansen 
 
Dagens styringsmodell defineres av vedtekter, aksjonæravtalen, strategidokument og 
handlingsplaner.  
 
Styret og administrasjon anser at det er viktig at vi får realisert felles plattform som sikrer at vi 
raskere tar ut stordriftsfordelene som ligger i felles Bransjeløsning. I forlengelse av dette er det å 
samle selskapene på samme løsninger en forutsetning for videre arbeid med standardisering av 
arbeidsmetoder og automatisering av arbeidsprosessene på tvers av selskapene. Parallelle systemer 
øker kompleksitet og kostnad knyttet til prosessintegrasjoner.  
 
Det foreslås at styret får større ansvar for prosess og helhet, og Handlingsplanutvalget tar mer ansvar 
for funksjonalitet i løsningene. Handlingsplanprosessen vil da være en parallell 
kvalitetssikringsprosess. 
 
 
Forslag beslutning:  
Generalforsamlingen ber styret om å utarbeide revidert styringsmodell som behandles på 
ekstraordinær generalforsamling. 
 


