
PROTOKOLL  2194

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 22. mars 1994.

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

Forfall: Arnhild D. Gjønnes.

Fra sekretariatet: Gro Granden.

Møtet varte fra kl. 12.00 til 13.00.

Vedtak ble truffet i følgende saker:
Sak 1/94 Nordtrafikk AS.

1. Sak 4 Nordtrafikk AS

Arbeidsutvalget viste til selskapets søknad av 23. februar 1994 om en konsernordning
der de ansatte i Eierselskapet Nordtraflkk AS og i datterselskaper av dette har
stemmerett og er valgbare ved valg av ett styremedlem og en observatør til styret i
Eierselskapet Nordtraflkk AS.

Arbeidsutvalget viste til at partene er enige om den ordning som søkes etablert og
godkjente søknaden.

Arbeidsutvalget fattet slikt vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 8-17 jf. forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 10.
desember 1976 og nenmdas vedtak av 25. februar 1994 om delegasjon av nemndas
myndighet, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Eierselskapet
Nordtrafikk AS:

De ansatte i Eierselskapet Nordtrafikk AS og datterselskaper av dette er valgbare og har
stemmerett ved valg av ansattes representanter til styret i Eierselskapet Nordtrafikk AS.

II
Valg av de ansattes representanter til styret i Eierselskapet Nordtrafikk AS skal
.s:ennomføres som flertallsvalg.
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in
For øvrig gjelder aksjelovens og forskriftenes regler om de ansattes rett til
representasjon i styrende organer.

'Ved etablering eller  erverv  av norske selskaper som etter aksjeloven § 1-2 vil inngå i
konsemet, skal,de ansatte i disse selskaper ha stemmerett og være valgbare fra
innlemmelsen, idet m'an legger til grunn ansettelsestiden i vedkommende selskap. Ved
vesentlige endringer forutsettes det at selskapet sender ny søknad til nemnda.

V
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. forskriftenes § 5 og 6."

2. Sak 2 94 AS Grand Hotel

Selskapets søknad av 14. mars 1994 om opphør av ordningen med bedriftsforsamling
var gjenstand for foreløpig drøftelse. Sekretariatet ble pålagt å innhente ytterligere
opplysninger.

3. Møtedatoer

Arbeidsutvalget fastsatte følgende møtedatoer:

— 2. mai kl. 14.00
— 7. juni kl. 14.00
Samlet nenmd 20. juni kl. 12.00.
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