
A/S Østlendingen 

PROTOKOLL 

Fra generalforsamling i A/S Østlendingen tirsdag 22. juni 2021 kl. 12.00, Scandic Elgstua i 
Elverum. 

Til behandling forelå: 

 

1. Åpning og valg av møteleder 

 

Vedtak: Styrets leder Kristina Fritsvold Nilsen ble valgt som møteleder for den 

ordinære generalforsamlingen. Agenda og innkalling ble 

enstemmig godkjent. 

  

2. Registrering av frammøtte aksjonærer og godkjenning av fullmakter 

  

Det var representert i alt 167819 aksjer etter vedlagte oppstilling. Totalt var 86,3 % 

av de samlede aksjer i selskapet representert. Alle fullmakter ble enstemmig 

godkjent. 

 

3. Valg av 1 representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder 

  

Vedtak: Truls Sylvarnes ble enstemmig valgt til å signere protokollen med møteleder. 

 

4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2020 og disponering av 

resultat 

 

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen var utsendt på forhånd. 

Administrasjonen gjennomgikk utdrag av årsregnskapet.  

 

Det ble stemt over to forslag til vedtak:  

 

Forslag 1, fremmet av styret i Østlendingen: Årsregnskapet og årsberetningen, samt 

disponert resultat med et utbytte på 75,63 kr per aksje godkjennes i samsvar med 

styrets forslag. 

  

Forslag 2, fremmet av aksjonær Redaksjonsklubben i AS Østlendingen: 

Årsregnskapet og årsberetningen godkjennes. Det utbetales ikke utbytte for 2020. 

 

Vedtak: I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen 

følgende vedtak: Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 

regnskapsåret 2020 godkjennes. 

 

Avsatt til utbytte    14 712 875 

Overføringer annen egenkapital 0 

Sum disponert    14 712 875 



Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat: 

 Stemmer for 
forslag 1 

% Stemmer for 
forslag 2 

% Antall 
stemmer 

% Avstår 

Sak 4 167807 99,99 12 0,01 167819 86,3 0 

 

5. Valg av styrets medlemmer og varamedlemmer – samt styrets leder og 

nestleder 

  

Vedtak: Følgende styresammensetning ble enstemmig vedtatt: 

 

 Medlemmer: 

Kristina Fritsvold Nilsen                    Valgt i 2018 (på valg), foreslått gjenvalg 

Thomas Rinden                  Valgt i 2018 (på valg), foreslått gjenvalg 

Øivind Bjorheim Ludvigsen                Valgt i 2019 (ikke på valg) 

Thor Svegården                                 Valgt i 2019 (ikke på valg)    

 

Varamedlemmer: 

Kai Henning Lund   Velges for 1 år, foreslått gjenvalg 

Asad Jamil    Velges for 1 år, foreslått gjenvalg 

Odd Reidar Øie   Velges for 1 år, foreslått gjenvalg 

 

Styrets leder: 

Kristina Fritsvold Nilsen                     Velges for 1 år, foreslått gjenvalg 

 

Styrets nestleder: 

Thomas Rinden   Velges for 1 år, foreslått gjenvalg 

 

I tillegg kommer ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer. 

 

6. Fastsettelse av valgte representanters godtgjørelse 

 

Styrets leder 36.000 NOK per år 

Styrets nestleder 27.000 NOK per år 

Styremedlemmer 20.000 NOK per år 

Vararepresentanter 2.500 NOK per møte 

  

 Vedtak: Styrets forslag til honorarer ble enstemmig godkjent. 

 

7. Godkjennelse av revisors godtgjørelse og valg av revisor 

 

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner enstemmig revisors godtgjørelse for 

lovpålagt revisjon etter regning og EY gjenvelges som revisor. 

 

8. Fullmakt til å erverve egne aksjer 

 

Aksjonær Tom Martin Hartviksen foreslo å øke høyeste beløp i vilkår b til NOK 750. 

Dette ble enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: Styrets forslag til fullmakt om å kunne erverve egne aksjer, under følgende 

vilkår ble enstemmig vedtatt:  

 

a) Styret kan, ved én eller flere anledninger, erverve aksjer i selskapet med en 

samlet pålydende verdi på inntil 10 % av aksjekapitalen, dvs. NOK 486.365. 

b) Erverv av egne aksjer skjer til betingelser til enhver tid fastsatt av styret. Minste og 

høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 300 og NOK 

750. 

c) Aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten skal enten slettes, avhendes i 

markedet til alminnelige vilkår eller beholdes av selskapet. 

d) Denne fullmakten skal gjelde fra og med 8.6.2021 og frem til ordinær 

generalforsamling i 2023, innen utgangen av juni 2023. 

 

 

9. Stiftelsen Østlendingen orienterer om sitt årsoppgjør 

 

Styreleder orienterte om Stiftelsen Østlendingen og Stiftelsens årsregnskap ble 

referert. 

 

 

Møtet hevet. 

 

Protokoll ved Truls Grane Sylvarnes. 

 

 

      

Kristina Fritsvold Nilsen 
  

Truls Sylvarnes 
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