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Dato¡
Sted¡
Behandlede saker:
Møtets varighet:
Møteleder:
Referent:

Til stede:
Harald Furre
Mette Gundersen
Ebbe Boel Pedersen
Inger Skeie Hansen
Bjarte Vestøl
Magne Aasheim Knudsen
Kenneth Mørk
Tor Sommerseth
Yngve Svendsen

Vedtakr

os/ 16

0s.1/16

Vedtakr

os.2/L6

l(llrtl¡nrand l(ommune¡ Energlverk¡ttlllel¡e

26. september 2016
Vestre Strandgate 27, Kristiansand
s - 7/L6
15:00 - 16:00
Harald Furre
Ingebjørg Borgemyr
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PROTOKOLL FRA NÂOSilI øTE T.

Cultiva - Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Til stede fra styret og administrasjonen:
Ansgar Gabrielsen deltok ved behandling av sak 06/16.
I tillegg møtte Erling Valvik, Jan Erik Tønnessen og Ingebjørg Borgemyr

Alle vedtak er enstemmige dersom ikke annet fremgår av protokollen.

Sakslister

Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere
protokollen sammen med mØteleder

Forfall:
Melissa Lesamana (meldt forfall)
Morten Tønnessen, vara for
M. Lesamana(meldt forfall)
Siri Mathiesen (meldt forfall)

rotokollen sammen med møteleder

Orienteringssaker

Protokoll fra møte 23.05.16

Rå¿et tar protokollen til orientering

Diverse orienteringer fra Cultiva.
Erling Valvik orienterte om Barnas Kulturhus, endringer i

administrasjonen, kapitalforvaltning og prosjekter i 20L6.

Rå¿et tar informasjonen til orientering.
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Dagsorden godkjennes. Sak 06/L6 behandles først.
Mette Gundersen og Yngve Svendsen velges til å signere

Vedtak:
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Vedtak:

Anmodning fra rådet om vedtektsendring

f ¡ RåUet trekker tilbake sin anmodning om endring av vedtektenes
56.
Z¡ nåOet tar styrets anbefalinger vedrørende tidsbegrensninger og
valgkomitè til orientering.

Ad m i n istrasj o ne n s fo rsl a g :

RâdsforsamlÌngen i Cultiva anbefaler at det søkes om
vedtektsendrlng slik det er formulert av styret i Cultiva i møte 75.
juni 2016.

Harald Furre fremmet følgende alternativt forslag:

1) Râdet trekker tílbake sin anmodning om endring av vedtektenes
96.
2) Râdet tar styrets anbefalinger vedrørende tidsbegrensninger og
valgkom itè til orientering.

07 | L6 MØteplan

Saken ble ikke behandlet.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet kl. 16:00

Rett protokoll bekreftes herved:

arald Furre
leder

erse Svend
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