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Eierkommunene i Iris Salten IKS 
 
Medlemmene i representantskapet      Vikan 7.04.2017 
 
 
Innkalling til representantskapsmøte Iris Salten iks. 
 
I det vises til tidligere berammelse, innkalles med dette til representantskapsmøte 
 
 Fredag 5.mai. 2017 kl 14.00 på Bodø Brannstasjon.   
 
Sak 17/01 Fortegnelse over representantskapets medlemmer.  
Sak 17/02 Godkjenning av innkalling til generalforsamling.  
Sak 17/03 Valg av deltagere til å underskrive protokoll fra møte.  
Sak 17/04 Godkjenning av regnskap for 2016:  

- Godkjenning av resultatregnskap. 
- Godkjenning av balanse.  
- Godkjenning av disposisjon av overskudd. 
- Styrets årsberetning. 
- Revisors beretning.  

https://www.iris-salten.no/om-iris/arsmeldinger/2016/    
Sak 17/05 Fastsetting av godtgjørelser til representantskap og styre. 
Sak 17/06 Fastsettelse av revisors godtgjørelse. 
Sak 17/07 Retningslinjer for Iris-fondet. 
Sak 17/08  Valg av styremedlemmer med varamedlemmer. 
Sak 17/09 Valg av styrets leder.  
Sak 17/09 Valg av styrets nestleder.  
Sak 17/10 Valg av representantskapets leder. 
Sak 17/11 Valg av representantskapets nestleder.    
 
Saksdokumenter og valgkomiteens innstilling følger vedlagt. Vennligst gi beskjed snarest mulig på mail 
til leif-magne.hjelseng@iris-salten.no eller på tlf. 75 50 75 50 dersom du ikke kan møte. 
 
 
Vel møtt! 
 
På vegne av Iris Salten IKS 
 
Lars Evjenth       Ragnar Pettersen  
representantskapets leder (sign.)    Styrets leder 
 
 
Kopi med vedlegg til:  Varamedlemmer i representantskapet  
    Revisor 
    Styret med varamedlemmer     
    Salten kommunerevisjon 
    Salten regionråd  

https://www.iris-salten.no/om-iris/arsmeldinger/2016/
mailto:leif-magne.hjelseng@iris-salten.no
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Sak nr: 17/01        5.mai 2017. 
 
 
 
Fortegnelse over representantskapets medlemmer:  
 
 

 Representanter  Vara i rekkefølge:  
BEIARN KOMMUNE Monika Sande   Andre Kristoffersen  
 Håkon Sæther Linda Moen  
BODØ KOMMUNE Ida Marie Pinnerød  Synnøve Bjørbæk (pers vara) 
 Grethe Monica Fjærvoll Jonny Gulbrandsen (pers vara) 
FAUSKE KOMMUNE Jørn Steene Linda W. Emanuelsen (pers vara) 
  Nils Kristian Steinbakk (pers vara) 
  Per-Gunnar Skotåm (pers vara) 
 Ronny Borge  Siv Anita Johnsen Brekke (pers vara) 
  Liv-Marit Tverå (pers vara)  
GILDESKÅL KOMMUNE Petter Jørgen Pedersen   Trond Gjelseth 
 Britt Larsen  Svein Eggesvik  
HAMARØY KOMMUNE Jan Folke Sandnes  May Valle  
 Rigmor Lien  Fred-Eddy Dahlberg  
  Eirik Valle  
  Kurt Eidiassen 
MELØY KOMMUNE  Sigurd Stormo Lisbeth Selstad Amundsen 
 Per Frøskeland  Mette Bjørnvik  
SALTDAL KOMMUNE Rune Berg  Wenche Skarheim 
 Anne Britt Sletteng Tore Skarvik Amundsen 
STEIGEN KOMMUNE Asle Schrøder  Kjersti Olsen  
 Vibeke Aasjord Juul Magne Vik  
  Odd Rikard Bredal  
SØRFOLD KOMMUNE Lars Kr. Evjenth Turid Willumsen (pers vara) 
  Anne Lise Evjen Lillegård (pers 

vara) 
 Anne Lise Nordvik Arntsen Daniel Koskinen (pers vara) 
  Geir Anders Berg (pers vara)  
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Sak nr: 17/02         5. mai 2017. 
Beslutningssak 
 
 
Godkjenning av innkalling til generalforsamling. 
 
 
Forslag til  
 
vedtak:  
 
Innkalling til representantskapets møte godkjennes.  
 
 
 
 
 
 
Sak nr: 17/03         5. mai 2017. 
Beslutningssak 
 
 
Valg til deltagere til å underskrive protokoll fra møte.  
 
 
 
Vedtak 
 
………………. og ………………… velges til å underskrive protokoll fra møte.   
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Sak nr: 17/04         5.mai 2017. 
Beslutningssak 
 
 
Årsoppgjør, regnskap med balanse, og styrets årsberetning for 2016.  
 
Hensikt.  
Representantskapet skal godkjenne selskapets årsoppgjør for 2016 inneholdende  

− Resultatregnskap 
− Balanse 
− Disposisjon av overskudd 
− Styrets årsberetning 
− Revisors beretning.  

 
 
Bakgrunn.  
Alle dokumenter er utsendt per post.  For øvrig finner representantskapets medlemmer alle 
dokumentene i årsmelding som er lagt ut elektronisk på  https://www.iris-salten.no/om-
iris/arsmeldinger/2016/. 
 
Styret har behandlet årsoppgjør, og styrets årsberetning i sitt møte 5 april 2017.   
 
 
Anbefaling.  
Fremlagte årsmelding med årsberetning, regnskap og balanse for 2016 gir en rett fremstilling av 
selskapets stilling.  
 
 
Styrets forslag til  
 
Vedtak:  
 
Styrets årsmelding for 2016 godkjennes.   
 
Resultatregnskap for 2016 med balanse og noter per 31.12.2016 godkjennes.   
 
Selskapets resultat i 2016 viser et overskudd på kr 11 586 065 etter mottatt utbytte og korrigering av selvkost. 
 

Morselskapets resultat       kr 11 586 065 
Disponeres slik: 
Til egenkapital       kr 6 916 065 
Til Fond for Interkommunalt samarbeid    kr 4 670 000 

 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng      Bjørn Ove Moum  
Administrerende direktør      Økonomisjef 

https://www.iris-salten.no/om-iris/arsmeldinger/2016/
https://www.iris-salten.no/om-iris/arsmeldinger/2016/
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Sak nr: 17/05         5. mai 2017. 
Beslutningssak 
 
 
Fastsettelse av godtgjørelser for 2017-18.  
 
Hensikt.  
Representantskapet skal i årsmøte fastsette styrets godtgjørelse.   
 
Bakgrunn.  
Representantskapet skal på årsmøtet behandle fastsetting av godtgjørelser til styre og 
representantskap. Godtgjørelsene skal dekke det ansvar for selskapet som påhviler det enkelte 
medlem, arbeidet foran og i de berammede møter, samt den plikt medlemmet har til å holde seg 
løpende orientert om selskapets arbeidsområde. Det har vært vanlig å øke godtgjørelsen med forventet 
lønnsstigning for året.   
 
Representantskapet vedtok 30 april 2010 at denne saken skulle forberedes av valgkomitéen.   
 
 
Anbefaling.    
Valgkomitéen innstiller på en økning på 2,5 %.   Satsene rundes opp til nærmeste 100 for faste 
godtgjørelser, og nærmeste 10 for variable godtgjørelser.    
 

Styret Satser fra  
1. mai 2016 

Satser fra 1 
mai 2017 

Årlig godtgjørelse styreleder 52 300 53700 
Årlig godtgjørelse nestleder 30 000 30800 
Årlig godtgjørelse styremedlemmer 22 600 23200 
Årlig godtgjørelse varamedlemmer 5 800 6000 
Godtgjørelse pr. møte alle medlemmer 1 200  
   
Representantskap   
Årlig godtgjørelse leder 5 800 6000 
2. Representantskapets nestleder årlig godtgjørelse   3 300 3400 
   
Erstatning tapt arbeidsfortjeneste   
Selvstendig næringsdrivende 2 000 2050 
Øvrige medlemmer/varamedlemmer får utbetalt uten 
legitimering av beløpets størrelse pr. møte 

1 700 
1750 

 
 
 
 
 
 
 
 



Representantskapet– Iris Salten IKS.  

 
 

6 

 
 
Valgkomitéen anbefaler representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak:  
Representantskapet vedtar følgende godtgjørelse fra 1. mail 2016.  
 

Styret Satser fra 1 
mai 2017 

Årlig godtgjørelse styreleder 53700 
Årlig godtgjørelse nestleder 30800 
Årlig godtgjørelse styremedlemmer 23200 
Årlig godtgjørelse varamedlemmer 6000 
Godtgjørelse pr. møte alle medlemmer  
  
Representantskap  
Årlig godtgjørelse leder 6000 
2. Representantskapets nestleder årlig godtgjørelse   3400 
  
Erstatning tapt arbeidsfortjeneste  
Selvstendig næringsdrivende 2050 
Øvrige medlemmer/varamedlemmer får utbetalt uten 
legitimering av beløpets størrelse pr. møte 1750 

 
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør                                          
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Sak nr: 17/06        5. mai 2017. 
Beslutningssak 
 
 
Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2016.  
 
 
Hensikt.  
Representantskapet skal i sitt årsmøte fastsette revisors godtgjørelse og velger revisor for selskapet.  
 
Bakgrunn.  
I henhold til lov og selskapsavtale skal representantskapet fastsette revisors godtgjørelse for forrige år.  
 
 
Saken.  
Bokført lovpålagt revisjon i 2015 er kr. 101 400,-.  
Revisor er BDO.  
 
Revisor ble valgt av representantskapet i møte 11. november 2016.    
 
 
Styrets forslag til  
 
Vedtak:  
Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2016 til kr 101 400,- eksklusiv merverdiavgift. 
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng       
Administrerende direktør             
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Sak nr: 17/07        5. mai 2017. 
Beslutningssak.  
 

Retningslinjer for IRIS-fondet.  
 
Hensikt.  
Styret ønsker at det skal vedtas bedre og mer treffsikre retningslinjer for Iris- fondet.    Styret behandlet denne 
saken i møte 10 mars 2017.   
 
Styret anbefaler overfor representantskapet å endre retningslinjene for Iris fondet.     Målet er at midler fra Iris 
fondet skal gå til prosjekter av svært viktig karakter for våre eiere og regionen Salten.   Utbytte utover det skal 
tilfalle kommunene.   
Interkommunale prosjekter for videreutvikling av offentlige tjenester prioriteres.   
 
 
Bakgrunn.  
IRIS fondet ble etablert i 2007 da de kommersielle selskapene til Iris Salten startet å levere gode økonomiske 
resultater.   Retningslinjene for Iris-fondet ble etablert gjennom et arbeidsseminar i representantskapet, og har 
siden da vært uendret.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I de senere årene er det årlig avsatt ca. 5 mil kroner til Iris fondet, eller samlet til Irisfondet og 
utbytte til eierne.      
 
Oversikt over vedtak og faktiske utbetalinger ligger sist i saken.   
 
 
Saken.    
 
Det har vært et gjennomgående tema de siste årene at retningslinjene er utilstrekkelige for hvordan 
styret ønsker at midlene i Iris-fondet skal brukes.    I flere representantskapsmøter har vi opplevd at 
det har kommet opp prosjekter som har ført til uenighet i representantskapet.  At prosjekter som 
ikke har støtte fra alle eierne faktisk får støtte er i seg selv svært uheldig. 
 
Allerede i 2012 ved styrets evaluering presiserte styret at intensjonen med Iris-fondet er å skape 
bedre offentlige tjenester i Salten ved at det etableres forpliktende samarbeid mellom kommunene.    

I sin bruk av utbytte fra datterselskap skal styret legge til grunn følgende retningslinjer:  
• Tiltaket skal ha bred oppslutning fra eierkommunene. 
• Tiltaket skal ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk. 
• Tiltaket forutsetter forpliktende samarbeid mellom kommunene.  
• Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen finansiering. 
• Det skal ikke gis rene driftstilskudd. 

 
Representantskapet bestemmer rammen for bruk av utbytte gjennom behandling av 
det årlige budsjett.   
Enkeltengasjement over kr. 500 000,- skal behandles av representantskapet.    
Engasjement under kr. 500 000,- delegeres til styret innenfor budsjettets rammer.  
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I denne saken ble opprettelsen av Salten Brann og andre samarbeidsprosjekter trukket frem som 
vellykkede prosjekter som Iris har bidratt til.  
 
Høsten 2013 hadde man en ny gjennomgang som endte med at man valgte å satse på to store 
prosjekter som styre mente ville ha spesielt god og betydningsfull virkning for Salten.   Det var støtte 
til samferdselsstilling ved regionrådet og støtte til Trainee Salten.    
 
Denne linjen med store prosjekter er de to siste årene videreført ved at styret innstilte på støtte til 
Digitalisering av byggesaksbehandling i 2016 og et samlet reiselivssatsing for Salten i 2017.    
 
Samtidig med dette har man i flere år gitt støtte til prosjekter som ligger utenfor fondets intensjon.   
Det er også ofte gitt støtte i prosjekter hvor det er andre store bidragsytere, og hvor IRIS-fondet bare 
blir en mindre tilleggsfinansiering.   Det er styrets mening at istedenfor å støtte disse prosjektene 
over Iris-fondet bør eierne heller ta disse midlene ut som utbytte og disponerer midlene lokalt.   
 
 
Nye retningslinjer.  
 
I vurderingen av nye mulige retningslinjer har jeg vurdert søker, tema, geografi, prosjekt/drift og 
tidsrom.   Jeg har også vurdert om man kan spesifisere nærmere med å sette betingelser eller 
forbehold som gir ønsket resultat.    Jeg er kommet til at tydelige føringer for fondet ikke gir 
sikkerhet for at det er rette prosjekter som får støtte.    Det er min mening at beste løsning vil være å 
la det være opp til styret og representantskapets skjønn, innenfor en viere ramme enn det som er 
angitt i dag.  
 
Mitt forslag er at midler fra Iris-fondet skal gå til tiltak av svært viktig karakter for våre eiere og 
regionen Salten.   Utbytte utover det skal tilfalle kommunene.   
 
Jeg er kommet til at ovennevnte forslag kan behandles på god måte med et godt skjønn fra de 
impliserte parter, det vil si rådmannsgruppen, styret og representantskapet.    
 
Jeg har i tillegg vurdert om hvorvidt det er lurt å legge en begrensning på representantskapets 
mulighet til å godkjenne prosjekter som ikke er anbefalt av styret.    Så lenge det er 
representantskapet som bestemmer vil jeg ikke anbefale at man legger inn en slik begrensning, men 
forholder seg til den myndighetsfordeling som er i selskapet.    
 
 
Adm. dir. sin tilrådning.   
For at det ikke skal bli ytterligere strid om Iris-fondet et det svært viktig at man kun gir støtte til 
prosjekter som samlet sett er viktig for eierne og regionen.   Midler må ikke brukes på en måte som 
skalper splid mellom eierne.     
 
Jeg er kommet til at det er vanskelig å lage detaljerte retningslinjer som styret bruken av midler fra 
Iris-fondet i et bestemt og varig retning.  
Dagens løsning hvor styret innstiller for representantskapet bygger på den tillit man har til begge 
kompetansenivåers skjønn.    Sterkt styrende retningslinjer reduserer det ansvaret som ligger i å ta 
en god skjønnsavgjørelse.   Det er ikke ønskelig.    
 
Selv om jeg vurderer dette som en innledende sak har jeg med bakgrunn i vurderingen over laget et 
forslag som kan gå til representantskapet dersom styret er enig.     
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Styrets behandling i møte 10. mars 2017. 
 
 
Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak:  
 
Følgende retningslinjer gjelder for Iris- fondet.     
 

Overføring til IRIS fondet.  
I henhold til Iris Salten iks sin eierskapsstrategien skal de kommersielle selskapene betale 40 % i 
utbytte dersom ikke en spesiell situasjon tilsier noe annet.    Hvordan dette utbyttet disponeres 
bestemmes av representantskapet gjennom eget vedtak.   Representantskapet kan velge å overføre 
penger til Iris-fondet, eller bestemme at midlene skal fordeles mellom eierne til selskapet.    
 
Retningslinjer for bruk av Iris fondet.  
Midler fra Iris-fondet skal gå til tiltak av svært viktig karakter for våre eiere og regionen Salten.   Utbytte 
utover det skal tilfalle kommunene.   
 
Søknad om støtte fra Iris-fondet.   
Frist for søknad til Iris- fondet settes til 1 september. Søknader som kommer inn etter 1. september vil 
bli behandlet det påfølgende år.    
 
Behandling av søknadene.  
Administrasjonen gjennomgått alle søknader, innhenter supplerende opplysninger og lager 
saksfremlegg.  Saksfremlegg og søknadene presenteres for rådmannsgruppa som kommer med sin 
tilrådning før saken går til styret.  Rådmannsgruppas tilrådning skal følge saken.     
Styret gjennomgår søknadene og fremmet forslag til vedtak overfor representantskapet.    
Representantskapet gjør endelig vedtak om tildeling i sitt høstmøte i månedsskiftet oktober/ november.  
 
Oppfølging av innvilget tilskudd.  
Alle som får innvilget tilskudd skal innen rimelig tid etter at prosjektet er avsluttet rapportere resultatet av 
prosjektet og hvordan tilskuddet er benyttet.   Rapporten skal signeres av ansvarlig søker.  

 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng        
Administrerende direktør       

 
 
 
 
 

  



Representantskapet– Iris Salten IKS.  

 
 

11 

Utbetalinger over Iris fondet.     
  Vedtatt:   Utbetalt  
2007 Etableringsstøtte Salten Brann iks     1 300 000 

 Interkommunalt seminar i Salten     167 000 
2008 Eiendomsprosjekt Salten     1 129 298 

 Kultursamarbeid Salten     250 000 

 Saltentinget    150 000 

 Utvikling av brannstasjoner for distrikt    270 000 

 IT- Salten     95 000 

 Enerig og klimaplaner i kommunene    60 000 

 Representantskapsseminar    20 000 
2009 Kultursamarbeid Salten      250 000 

 Geodata i kommunene    70 000 

 IT Salten     20 000 

 Enerig og klimaplaner i kommunene    146 000 
2010 Saltentinget     150 000 

 Eiendomsprosjekt Salten    26 000 

 IT Salten     30 000 

 Enerig og klimaplaner i kommunene    185 000 

 Helseprosjekt Salten     300 000 

 Kjøp av aksjer HT Safe     96 000 

 Kjøp av aksjer i Labora     1 900 000 
2011 Kultursamarbeid i Salten      250 000 

 Filmfest Salten     100 000 

 Nordland Musikkfestuke     200 000 

 Helseprosjekt Salten    300 000 

 Interkommunalt tilsyn    200 000 
2012 Salten Brann - dykkertjeneste 750 000   750 000 

 Prosjekt geodata  0  190 000 

 Nordlan Musikkfestuke  200 000  200 000 

 Samfunnsmedisin og folkehelse 200 000  0 

 Kommunalt eiendomsprosjekt  0  167 317 

 Tilskudd til vannplan Salten  450 000  0 

 Saltentinget 150 000  150 000 

 Filmfest Salten  100 000  100 000 
2013 Salten Regionråd - driftsstøtte.  1700000   1 700 000 

 Salten Brann - dykkertjeneste  750000  750 000 

 Vanndirektivet - oppfølging.  0  450 000 

 Eierskapsmelding 0  300 000 

 Trainee Salten  500000  0 

 Nordland Musikkfestuke 200000  250 000 

 Filmfest Salten  0  100 000 
2014 Trainee Salten  1250000   0 

 Oppfølging eierskapsmelding  900000  0 

 Vei-satsning i regionrådet-  800000  800 000 

 Nordland musikkfestuke 250000  250 000 
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 Filmfest Salten  0  100 000 
2015 Trainee Salten  1 250 000   1 750 000 

 Saltentinget 0  200 000 

 Nordland Musikkfestuke     -50 000 

 Vei-satsning i regionrådet 800 000  800 000 

 Salten Brann Kjemikalieberedskap  1 000 000  1 000 000 

 Film Slavemerket - News on request 1 000 000  1 000 000 

 Ny flyplass i Salten regionen  450 000  450 000 

 Filmfest Salten  200 000  200 000 

 Friluftskart Salten  300 000  300 000 

 Fylkesvei 812 og 813 - skisseprosjekt 100 000  100 000 
2016 Trainee Salten  1 250 000     

 Vei- satsning i regionrådet 800 000    

 Filmfest Salten  200 000    

 Start opp Salten - grunderhjelp 220 000    

 Næringssamarbeid for ny vekst 360 000    

 Newton Salten 680 000    

 Psykososialt miljø for barn og unge. 200 000    

 Digitaliering av byggesaksbehandling 2 000 000    

 Statens barnehus 30 000    

 Sykkel i Salten. 150 000    
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Sak nr: 17/08        5. mai 2017. 
Beslutningssak 
 
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.  
 
Hensikt.  
Representantskapet skal velge styrets medlemmer.   
 
Bakgrunn.  
Medlemmene skal i følge lov om interkommunale selskaper velges for 2 år om gangen.  
Representantskapet vedtok i sitt møte 11 november 2016, sak 17 ny instruks for valgkomiteens arbeid.    
 
Representantskapet valgte under sitt møte i november 2015 ny valgkomité for 2 år.  Valgkomitéen 
består av Ingrid Lien, Jørn Steene og Jan Folke Sandnes.    
 
Saken.  
Styret har inneværende år hatt følgende sammensetning:  

Navn Valgt inn Kommune Funksjon  
Ragnar Pettersen 2011 Fauske Styreleder På valg  
Hilde Furuseth Johansen  2015 Gildeskål Nestleder  På valg  
Hege Sørlie  2016 Meløy Styremedlem   
Jørgen Kampli 2008 Fauske Styremedlem  
Morten Melå 2015 Bodø  Styremedlem På valg  
Kari Storstrand 2015 Bodø Styremedlem  
Ole Petter Nybakk 2015 Beiarn 1.vara På valg 
Greta Johanne Solfall  2015 Sørfold 2. vara På valg  
Britt Kristoffersen  2016 Beiarn  3. vara  

 
 
Valgkomitéen tilrådning ettersendes.  
 
Vedtak:  
Til styre i Iris Salten iks velges:   
 
 
 
 
 
 
 
 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør                                           
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Sak nr: 17/09        5. mai 2017. 
Beslutningssak 
 
Valg av styrets leder  
 
 
Hensikt.  
Representantskapet skal velge styrets leder.   
 
Bakgrunn.  
Styrets leder velges for 2 år. Dagens ble valgt til leder i 2011.          
 
Representantskapet valgte under sitt møte i november 2015 ny valgkomité for 2 år.  Valgkomitéen 
består av Ingrid Lien, Jørn Steene og Jan Folke Sandnes.    
 
Saken.  
Saken er forberedt av valgkomitéen.  
 
Ragnar Pettersen har takket ja til 2 nye år som styreleder, under den forutsetning at SKS Produksjon 
kan fakturere IRIS Salten for de timer han er på møter m.m. i IRIS-regi som styreleder, innenfor hans 
ordinære arbeidstid i SKS Produksjon mellom 0730 og 1500. 
  
Timesats er kr 1000,- 
  
Antall timer pr år vil kunne variere mellom 90 – 120 timer pr år (+/-) 
 
Valgkomitéen vil anbefale overfor representantskapet at man går inn på denne ordningen. Dette av 
hensyn til behovet for kontinuitet i styret.  
 
 
Valgkomitéen tilrår representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak:  
 
Representantskapet velger Ragnar Pettersen som styrets leder for 2 år    
 
 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør 
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Sak nr: 17/10        5. mai 2017. 
Beslutningssak 
 
 
Valg av styrets nestleder  
 
Bakgrunn.  
Styrets nestleder velges i utgangspunktet for 2 år. Dagens nest leder er Hilde Furuseth Johansen valgt 
i 2016 for 1 år.   
 
Representantskapet valgte under sitt møte i november 2015 ny valgkomité for 2 år.  Valgkomitéen 
består av Ingrid Lien, Jørn Steene og Jan Folke Sandnes.    
 
Saken.  
Saken er forberedt av valgkomitéen.  
 
Valgkomiteen foreslår Hilde Furuseth Johansen som nestleder og at hun velges for to år.   
 
 
Valgkomitéen tilrår representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak:  
 
Representantskapet velger Hilde Furuseth Johansen som styrets nestleder for 2 år    
 
 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør    
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Sak nr: 17/11        5. mai 2017. 
Beslutningssak 
 
Valg av representantskapets leder.  
 
 
Hensikt.  
Representantskapet skal velge sin egen leder.   
 
Bakgrunn.  
Representantskapets leder velges for 2 år. Dagens leder er Lars Kr. Evjenth valgt i 2008.     
 
Representantskapet valgte under sitt møte i november 2015 ny valgkomité for 2 år.  Valgkomitéen 
består av Ingrid Lien, Jørn Steene og Jan Folke Sandnes.    
 
Saken.  
Saken er forberedt av valgkomitéen.  
 
Valgkomitéen tilrår representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak:  
 
Representantskapet velger Lars Kr. Evjenth som representantskapets leder for 2 år    
 
 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør    



Representantskapet– Iris Salten IKS.  
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Sak nr: 17/12        5. mai 2017. 
Beslutningssak 
 
 
Valg av representantskapets nestleder.  
 
Hensikt.  
Representantskapet skal velge sin egen nestleder.   
 
Bakgrunn.  
Representantskapets nestleder velges for 2 år.  Dagens nestleder er Ingrid Lien, valgt i 2012.   
 
Representantskapet valgte under sitt møte i november 2015 ny valgkomité for 2 år.  Valgkomitéen 
består av Ingrid Lien, Jørn Steene og Jan Folke Sandnes. 
 
Saken.  
Saken er forberedt av valgkomitéen.  
 
 
Valgkomitéen tilrår representantskapet å gjøre følgende  
 
Vedtak:  
 
Representantskapet velger Ida Marie Pinnerød som representantskapets nestleder for 2 år    
 
 
Leif Magne Hjelseng   
Administrerende direktør  
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