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Valgkomitéens innstilling til generalforsamlingen i Protector Forsikring ASA onsdag 30. april 2014.  

1) Mandat 

Valgkomitéens mandat er beskrevet i selskapets vedtekter; § 2-11, som lyder: ”Selskapet skal ha en 

valgkomité bestående av en leder og to medlemmer valgt av aksjonærene på generalforsamling. 

Valgperioden er to år med mindre generalforsamlingen har fastsatt en kortere periode. Medlemmene av 

valgkomitéen kan gjenvelges og sitte som medlem av komitéen i en sammenhengende periode på inntil 

6 år. 

Et flertall av medlemmene av valgkomitéen skal være uavhengige av styret samt selskapets ledelse. 

Daglig leder og øvrige medlemmer av selskapets ledelse kan ikke være medlemmer av valgkomitéen. 

Styrets leder og daglig leder skal imidlertid gis anledning til å delta på minst ett møte i valgkomitéen 

årlig. §§ 6-7, 6-8 og 6-27 i allmennaksjeloven gjelder tilsvarende for medlemmene av valgkomitéen. 

Valgkomitéen skal fremme forslag til representantskapet vedrørende valg av styrets leder, 

aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret, samt godtgjørelse til medlemmene av styret. 

Valgkomitéen skal fremme forslag til generalforsamlingen vedrørende: 

• valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet 

• valg av leder og medlemmer til kontrollkomitéen og valgkomitéen, samt varamedlemmer der dette er 

påkrevd 

• godtgjørelse til medlemmene av kontrollkomitéen, valgkomitéen og representantskapet 

Valgkomitéen skal begrunne sine forslag. Valgkomitéen skal i sitt arbeid følge Norsk anbefaling for 

eierstyring og selskapsledelse. 

Generalforsamlingen kan fastsette ytterligere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.” 

 

For å ha fleksibilitet med hensyn hvor lenge et medlem sammenhengende kan sitte som medlem i 

valgkomiteen, foreslår styret for generalforsamlingen at vedtektenes § 2-11 første avsnitt endres som 

følger: 

«Selskapet skal ha en valgkomité bestående av en leder og to medlemmer valgt av aksjonærene på 

generalforsamling. Valgperioden er to år med mindre generalforsamlingen har fastsatt en kortere 

periode. Medlemmene av valgkomitéen kan gjenvelges.» 

 

I arbeidet med å lave forslag til generalforsamlingen har valgkomitéen hatt kontakt med selskapets 

ledelse, selskapets tillitsmenn samt de største aksjonærene. 
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 2) Forslag til representantskapets sammensetning 

Valgkomitéen søker gjennom sin innstilling å bevare kontinuiteten i representantskapet, samt å 

videreføre et velfungerende kollegium med bred faglig bakgrunn og med sterk forankring hos selskapets 

større aksjonærer.  

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år om gangen slik at halvparten trer 

ut hvert år. Følgende medlemmer i representantskapet er på valg i 2014: Harald Elgaaen, Edgar 

Ellingsen, Cathrine Vinje Muri og Halgrim Thon. Videre er varamedlem Svein Garberg på valg. Halgrim 

Thon og Svein Garberg stiller ikke til gjenvalg. Varamedlem Thorvald M. Haraldsen, som er på valg først i 

2015, har bedt om avløsning nå. (Leder og varaleder i representantskapet velges årlig blant 

representantskapets medlemmer av representantskapet.) 

Medlemmene Harald Elgaaen, Edgar Ellingsen og Cathrine Vinje Muri forslås gjenvalgt for 2 år. Som nytt 

medlem for 2 år foreslås valgt Egil Stenshagen. ( Som styreleder i Stenshagen Invest AS representerer 

han selskapets nest største aksjonær. Han er en kjent næringslivsleder i Norge. ) Videre foreslås valgt 

som nytt varamedlem for 2 år Lars Martin Lunde (Adm. dir. i MP Pensjon, selskapets 8. største 

aksjonær.) og som nytt varamedlem for 1 år Egil Christen Dahl (Siviløkonom, tidligere gründer av 

Platekompaniet og i dag stor aksjonær i selskapet.). (Videre foreslår valgkomiteen for 

representantskapet at Harald Elgaaen gjenvelges som leder og Per Ottar Skaaret som nestleder i 

representantskapet for ett år.) 

Representantskapet vil da få følgende sammensetning: 

Medlemmer: 

1. Harald Elgaaen (leder)   På valg igjen 2016 

2. Per Ottar Skaaret (varaleder)  På valg igjen 2015 

3. Anders J. Lenborg   På valg igjen 2015 

4. Knut Aspelin    På valg igjen 2015 

5. Edgar Ellingsen   På valg igjen 2016 

6. Jan Eiler Fleischer   På valg igjen 2015 

7. Cathrine Vinje Muri   På valg igjen 2016  

8. Egil Stenshagen   På valg igjen 2016 

Varamedlemmer:  

1. Lars Martin Lunde    På valg igjen 2016 

2. Egil Christen Dahl   På valg igjen 2015 
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3) Forslag til kontrollkomiteens sammensetning 

Valgkomiteen søker gjennom sin innstilling å bevare kontinuiteten i kontrollkomiteen, samt å videreføre 

et velfungerende kollegium med bred faglig bakgrunn. Kontrollkomiteens leder, medlemmer og 

varamenn velges for ett år ad gangen og hele komiteen er således på valg i år.   

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Anders J. Lenborg som leder, Tore G. Clausen som medlem og Kaare 

Oftedal som varamedlem. Kontrollkomitemedlem Thorvald M. Haraldsen har varslet at han ikke ønsker 

gjenvalg. Valgkomiteen foreslår Ola Hverven som nytt medlem av kontrollkomiteen. ( Hverven, født 

1946, har arbeidet i skadeforsikring i ca. 40 år bl.a. med skadeoppgjør og distribusjon og var de siste 15 

årene han arbeidet direktør i Storebrand og i If Skadeforsikring. I dag er han pensjonist. ) 

Kontrollkomiteen vil da få følgende sammensetning: 

Medlemmer: 

1. Anders J. Lenborg (leder)  På valg igjen 2015 

2. Tore G. Clausen   På valg igjen 2015 

3. Ola Hverven    På valg igjen 2015 

Varamedlem: 

1. Kaare Oftedal   På valg igjen 2015 

 

4) Forslag til valgkomitéens sammensetning 

Valgkomitéen har i sitt arbeid tatt innspill fra selskapets tillitsmenn og de største aksjonærene og har 

lagt vekt på å bevare kontinuiteten i valgkomitéen. Valgkomiteens medlemmer velges for 2 år ad 

gangen. Per Ottar Skaaret og Nils Petter Hollekim er på valg i 2014. 

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Per Ottar Skaaret og Nils Petter Hollekim. 

Valgkomitéen vil da få følgende sammensetning: 

1. Truls Holthe (leder)   På valg igjen 2015 

2. Per Ottar Skaaret   På valg igjen 2016 

3. Nils Petter Hollekim   På valg igjen 2016 
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5) Forslag til honorarer 

Valgkomiteen har innhentet sammenligninger med andre børsnoterte og sammenlignbare selskapers 

godtgjørelse til tillitsmenn. Det er valgkomiteens siktemål at selskapets tillitsmenn skal ha 

markedsmessig godtgjørelse. Valgkomiteen har også ønske om i stor grad å basere honorarene på 

møtegodtgjørelse for de av selskapets tillitsmenn som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen 

ønsker at generalforsamlingen skal fastsette godtgjørelsen til selskapets tillitsmenn på forhånd, slik at 

tillitsmennene vet hvilken godtgjørelse de får dersom de velges. Nivåene på de foreslåtte godtgjørelsene 

til selskapets tillitsmenn foreslås uendret fra 2012 etter at det ble foretatt en større justering av 

godtgjørelsene da. 

Valgkomitéen foreslår på denne bakgrunn følgende honorarer: 

i) Representantskapet: 

For 2014: 

Leder:    NOK 10.000,- + møtegodtgjørelse NOK 5.000,- pr. møte 

Medlem/varamedlem: Møtegodtgjørelse NOK 5.000,- pr. møte 

ii)Kontrollkomiteen: 

For 2014: 

Leder:   NOK 70.000,- + møtegodtgjørelse NOK 5.000,- pr. møte 

Medlem/varamedlem: NOK 50.000,- + møtegodtgjørelse NOK 5.000,- pr. møte 

iii) Valgkomitéen: 

For 2014: 

Leder:   NOK 10.000,- + møtegodtgjørelse NOK 5.000,- pr. møte 

Medlem:  Møtegodtgjørelse NOK 5.000,- pr. møte 

 

Oslo, 7. april 2014 

 

Sign.     Sign.     Sign. 

Truls Holthe    Nils Petter Hollekim    Per Ottar Skaaret 

(leder) 


