
Protokoll 6/93

Beslutning truffet av Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg, bestående av
Bjørn Haug, Gunnar J. Hansen og Arnhild D. Gjønnes, 20. oktober 1993.

Sak 11/92 Transportinvest AS

Arbeidsutvalget viste til sitt vedtak av 30. august 1993 og søknad av 7. oktober
1993 fra Transportinvest AS og de lokale fagforeninger om godkjennelse av at de
representanter som 3. mai 1993 ble valgt av og blant de ansatte til styret i
Linjegods AS også må anses som representanter til styret i Transportinvest AS. Det
søkes videre om at fremtidige valg til Transportinvest AS og Linjegods AS sine
styrer samordnes til ett valg slik at de som velges er valgt til begge styrene.

Arbeidsutvalget viste til at det valg som ble gjennomført tidligere i år i Linjegods
AS i realiteten omfatter alle ansatte i konsernet med unntak av daglig leder i
Transportinvest AS. På bakgrunn av at partene er enige om at de ansattes
representanter i styrene i Linjegods AS og Transportinvest AS bør være de samme
personer, godkjente arbeidsutvalget søknaden.

Arbeidsutvalget legger til gunn at det i nær fremtid avholdes ekstraordinær
generalforsamling i Transportinvest AS. Fra det tidspunkt fungerer de
representanter som 3. mai 1993 ble valgt av og blant de ansatte i Linjegods AS
også som representanter i Transportinvest AS' styre. Fram til avholdelse av
ekstraordinær generalforsamling forutsettes de valgte representanter å ha status
som observatører i Transportinvest AS' styre.

Arbeidsutvalget fattet slikt tilleggsvedtak:

20.10.93

"I medhold av aksjelovens § 8-17 jf. forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 10.
desember 1976 godkjenner arbeidsutvalget:

De representanter som ble valgt av og blant de ansatte til styret i Linjegods AS 3.
mai 1993 er også å anse som representanter i Transportinvest AS' styre.

II
Fremtidige valg til styrene i Transportinvest AS og Linjegods AS skal avholdes
som et felles valg. De som velges av og blant de ansatte ved dette valget er valgt til
representanter i begge styrene.

For øvrig skal foiskriftenes bestemmelser om gjennomføring av valg gjelde fullt
ut.

IV
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. forskriftenes § 5."
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