
Protokoll 1/95

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 26. januar 1995.

Til stede: Gudmund Knudsen
Ragnhild M. Hagen
Varamedlem Vidar Lindefield

Forfall: Amhild D. Gjønnes

" Fra sekretariatet: Gro Granden

Møtet varte fra kl 10 00 til 11 30.

Det ble fattet vedtak i følgende saker:
11/94 Janco Kabel—tv AS
42/73 Dyno Industrier AS

1)  Sak 11 94 anco Kabel—tv AS

Arbeidsutvalget viste til søknad av 1. desember 1994 om godkjennelse til å
avholde valg av ett styremedlem av og blant de ansatte hvert år.

Arbeidsutvalget bemerket at den ordning som søkes ikke er i samsvar med den
valgordningen som er fastsatt i forskriftenes § 17. Det er her fastsatt at valg av
de ansattes styremedlemmer skal finne sted hvert annet år. Arbeidsutvalget
antar at forskriftenes § 17 blant annet må ses i sammenheng med forskriftenes
regler om rett til å kreve forholdstallsvalg (§ 9 siste ledd) og rett til å kreve at
valget skal foregå i valgkretser (forskriftenes § 15).

Arbeidsutvalget viste til at det er opplyst at det aldri er krevet forholdstallsvalg
ved valg til styret og at partene er enige om at det vil  være mest hensiktsmessig
å avhokle valg hvert år for å sikre overlapping mellom representantene valgt av
og blant de ansatte. Arbeidsutvalget fant å kunne godkjenne søknaden.

Arbeidsutvalget bemerket at vedtaket ikke fritar valgstyret fra å informere om
fristene og vilkårene for å kreve valget gjennomført i valgkretser eller som
forholdstallsvalg jf forskriftenes § 12 sjette ledd, og forutsetter at ordningen
forelegges nemnda for ny vurdering dersom det i henhold til forskriftenes regler
fremmes krav om forholdstallsvalg eller valgkretser.

Arbeidsutvalget fattet slikt vedtak:

"I medhold av aksjelovens § 8 —17 jf forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av
10. desember 1976 og nemndas vedtak av 25. februar 1994 om delegasjon av



nemndas myndiehet, godkjennes at det av og blant de ansatte i Janco Kabel—tv
AS velges ett styremedlem hvert år."

2) Sak 42 73 Dyno Industrier AS

Arbeidsutvalget viste til sitt vedtak av 23. mai 1989 og til selskapets søknad av
6. januar 1995 med senere opplysninger av 16. januar 1995, om at den etablerte
konsernordning oppheves.

Arbeidsutvalget viste til de selskapsrettslige endringer som har funnet sted og
godkjente søknaden.
Arbeidsutvalget fattet slikt vedtak:  

"I medhold av aksjelovens §§ 8-17 og 8-18 jf forskrifter gitt ved kongelig
resolusjon av 10. desember 1976 og nemndas vedtak av 25. februar 1994 om
delegasjon av nemndas myndighet, oppheves nemndas vedtak av i sak 42/73
Dyno Industrier AS."

3) Eventuelt

Søknaden fra KONE—klubben om en konsernordning i Kone Aksjeselskap
stilles i bero inntil videre.


