Vedtak:
Styret tar driftsrapport fra Iris SaHen IKS fil orientering.

0 22-16 Oriftsrappoct Iris Salten pr. mars 2022 att.pell
5. Sak 22/17 Driftsrapport fra datterselskapene jan - mars 22 (u.off., jfr. Offl.§
13, Fvl.§13.1 pkt. 2).

Diskusjon
BjllmOveMcun

6. Sak 22/18 Årsrapport fra Iris Salten IKS for 2021.

Hensikt:
Årsrapport 2021 gir en oppsl.#l'lmering av arbeid i Iris Salten IKS.

(HMS-rapporten ble prasentert og tatt til orientering i styremøte 3.2.22 sak 22-04.)

Vedtak:
Styret tar årsrapport fra Iris Saften fil orientering.

Orientering
BjllmOveMcun

0 22-18 Årsrapport Iris SaHen 2021.pdf

7. Sak 22/19 Årsrapport fra datterselskapene for 2021 (u.off., jfr. Off!.§ 13, Fvl.
§13.1 pkt. 2).

8. Sak 22/20 Økonomirapport pr. 31.12.21

Hensikt:
Økonomirapporten skal 9i styret god innsikt i økonomisk lll'YMing pr. 31.12.21 fof Iris Salten IKS med datletselskaper.

Orientering
BjllmOveMcun

Vedtak:
Økonomirapporten pr. 31.12.21 tas til orientering.
� 22-20 Økonomirapport 31.12.2I.pdf

Beslutningssaker

Orientering
Froæ8dsen

9. Sak 22/21 Møte med revisor.

Hensikt:
Styret skal minimum en gang pr. år ha en gjennomgang med selskapets revisor. Møte skal gjennomføres todelt hvOf
administrasjon er tilstede i del 1. og u1en administrasjon i del 2. Vår ansvarlige revisor er Saja Eriksen fra PWC.
Vedtak:
Styret tar revisoo. vurderilg fil orientering.

Beslutning
BjllmOveMcun
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13. Sak 22/25 Harmonisering av selskapsavtalen for Iris Salten IKS, Salten
Brann IKS og HMTS IKS.

Beslutning

BjllmOveMcun

Hensikt:
Hen-siJden er å harmonisere selskapsavtaler mellom de tre IKS selskapene i forhold til dagens regelverk.
Bakgrunn:
I feies eiermøte (dialogmøte) som ble gjennomført den 26. februar 2021. ble det gitt folcevalgt opplæring til eierne hvOf
og:så selskapsavtalen ble gjennomgått. Opplæringen ble gjerwlOITlført av samfunnsbedriftene ved daglig leder Øyvind
Brevit og advokat Agnete Sommerseth. Etter endt opplæring ble det ktart at selskapene fikk i oppdrag å starte en
prosess med å harmonisere avta1everket da det var divergens mellom fellespunktene som burde være like i alle 3
avtalene. Dette arbeidet har pågått uttimo 2021. Det har vært gjerwlOfflført flere arbeidsmøter mellom sets.kapene og
samfurvisbedriftene ved Agnete Sommerseth, også melom ledeme i IKS-ene. Adm.dir og styreleder har sammen
gjennomgått forslag 61 endringer.
Vedlagt er forslag til endret avtale.
I vedlegg til saken er det utarbeidet en oversikt over hvilte paragrafer som er selska,psspesifi)(ke og hvike som er feies.
i tillegg er det også merket hvilke paragrafer som er endret og grad av endring.
Der det er større endringer er endringene merket med rødt i selskapsavtalen.
Vedtak:
Styret vedtar foreslåtte endringer i selskapsavtalen. Endret sefsl(apsavtale legges frem for represenlants.kapsmøte i
november 22 for godkjenning.

llJ 22-25 Selskapsavtale Iris Saften IKS ny versjon med viste endringer.pdf
Ill 22-25 vedlegg oversikt over endringer. feies og indivduelle paragrafer.pel{
14. Sak 22/26 Strategisk diskusjon(u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2).
Bakgrunn:

Diskusjon

BjllmOveMcun

r

15. Sak 22127 Presentasjon fra Retura Iris AS.
Hensikt:
For at konsernstyret sl(al bli bedre kjent med driften i hele konsernet er det nødvendig al datterselskapene orienterer
styret om Ul drift.. strategier og pågående saker. Daglig leder Anders Tverbakk orienterer om Retura Iris.
Vedtak:
Presentasjon fra Retura Iris las Ul orientering.

Orientering

-.T-

16. Sak 22/28 E valuering av dagens møte.
Hensikt:
A gi styret og adminrslrasjon tilbakemelding på gjemomføri:ng av dagens møte.
Vedtak:

Beslutning

Ragnar Petb:wsen

- Mye sakspapirer fil møtet. (Omfanget av årsrapportene må vurderes til neste år).
- Generalforsamlingspapirene må utformes likt til neste år.
- Noe uklarheter ruldt sakspapirene i sak 22/23.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the doaunent.
Doc:uTød: 10:
08FF3018161.waoeø:4380rl14ECECA59

