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1. Formål

Formålet med nærværende valgregulativ er at tilstræbe en alsidig
geografisk fordeling af repræsentantskabets medlemmer, som svarer
til sammensætningen af garanter og indskudt garantikapital i Folkesparekassen.
Det er endvidere formålet at tilstræbe, at repræsentantskabet tilsammen har den fornødne bredde og spredning på kompetencer og
erfaring, der betyder, at der blandt repræsentantskabets medlemmer
til enhver tid kan vælges en bestyrelse, der kan opfylde det, der skal til
for at drive Folkesparekassen.
Efter oplæg fra bestyrelsen tages valgregulativets bestemmelser op
til drøftelse hvert 4. år på repræsentantskabets efterårsmøde i året
inden valg til repræsentantskabet finder sted. Forslag til ændringer skal
være Sparekassen i hænde senest den 1. august inden det pågældende
repræsentantskabsmøde. Eventuelle ændringsforslag forelægges til
beslutning på næstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

2. Valg til repræsentantskabet

Valg til repræsentantskabet afholdes hvert 4. år i oktober kvartal og
gælder fra førstkommende 1. januar. Meddelelse om afholdelse af valg
bekendtgøres senest 15. august forud for valget i et eller flere af de i
Silkeborg Kommune udkommende dagblade samt ved elektronisk meddelelse til hver enkelt stemmeberettiget garant.
Såfremt elektronisk meddelelse ikke er mulig, vil meddelelsen foretages efter den i Sparekassen senest noterede adresse. Valget bekendtgøres tillige på Sparekassens hjemmeside. Bekendtgørelsen skal
indeholde opfordring til fremsendelse af forslag til kandidater. Sammen
med meddelelse til garanterne fremsendes opstillingsblanket.

3. Repræsentantskabsmedlemmer

Repræsentantskabsmedlemmerne vælges for 4 år. Til repræsentantskabet vælges 46 medlemmer af og blandt de stemmeberettigede
garanter. Valgbare er stemmeberettigede myndige garanter, som på
valgdagen ikke er fyldt 70 år. Derudover er det en forudsætning for
at være valgbar til repræsentantskabet, at kandidaten kan overholde
Finanstilsynets Fit & Proper krav, som gælder for bestyrelsesmedlemmer. Det bør tilstræbes, at repræsentantskabet sammensættes
alsidigt i forhold til faglige kompetencer, erhvervsmæssig erfaring og
baggrunde. Der bør endvidere sigtes mod en passende fordeling på
køn, alder og geografi. Udtræder et medlem af repræsentantskabet,
reduceres antallet i resten af valgperioden.

Såfremt repræsentantskabet ved udtræden bliver på mindre end 21
medlemmer, skal der finde suppleringsvalg sted for den resterende
periode.

4. Stemmeberettigede

Stemmeberettigede ved valg til repræsentantskabet er Folkesparekassens garanter, hvis garantikapital er noteret på garantens navn senest
4 uger før valget finder sted. Hver garant har 1 stemme for hver 1.000
kr. indbetalt garantikapital, dog højst 20 stemmer.

5. Forslag til kandidater

Senest 1. september forud for valgmødet skal Sparekassen have
modtaget elektroniske eller skriftlige forslag til kandidater. Forslag kan
indsendes af alle garanter. Den enkelte kandidat skal være så præcist
beskrevet med fornavn, efternavn, stilling og bopæl, at der ikke kan
finde forveksling sted med nogen anden valgbar person. Foreslås en
kandidat, der ikke er valgbar, kan vedkommendes navn ikke optages på
kandidatlisten.
Afgørelsen om, hvorvidt en kandidat skal slettes på grund af manglende valgbarhed, træffes af Folkesparekassens valgansvarlige.
Kandidat og forslagsstiller kan være samme person. Såfremt dette
ikke er tilfældet, skal forslagsstillerens navn, adresse og cpr-nr.fremgå
af forslaget. Både kandidat og forslagsstiller skal underskrive opstillingsblanketten. Såfremt formalia ikke er i orden, kan kandidaten ikke
optages på kandidatlisten.

6. Stemmesedlen

De indkomne kandidatforslag optages på en kandidatliste i alfabetisk
rækkefølge med angivelse af navn og adresse samt valgkreds jfr. pkt. 8.
Med kandidatlisten som grundlag udfærdiges stemmeseddel.
Der gives hver stemmeberettiget garant elektronisk adgang til en
stemmeseddel med kandidaternes navne. Derudover oplyses om, hvor
mange stemmer den stemmeberettigede garant råder over. Adgangen
meddeles elektronisk. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt med elektronisk meddelelse, fremsendes stemmeseddel til den i Sparekassen
seneste noterede adresse for garanten.
Hver kandidat, den stemmeberettigede afgiver stemme på, tillægges
det antal stemmer, som er markeret på stemmesedlen. Garanterne
kan stemme på alle kandidater, der er opført på kandidatlisten, uanset
hvilken valgkreds, kandidaten er opstillet i. På stemmesedlen sættes
et kryds foran navnet på den / de kandidater, garanten ønsker valgt
til Folkesparekassens repræsentantskab. Der kan maksimalt sættes
kryds ved 46 kandidater.

7. Afgivelse af stemme

Stemmeafgivelse foretages elektronisk. De garanter, der har modtaget
en fysisk stemmeseddel, kan enten stemme elektronisk via medsendt

adgangskode eller ved indsendelse af den fysiske stemmeseddel til
Folkesparekassens valgansvarlige på hovedkontoret. Afgivelse af
stemme skal være foretaget senest kl. 12.00 dagen før valgmødet.
Såfremt der er indsendt fysisk stemmeseddel, skal denne være Folkesparekassens valgansvarlige på hovedkontoret i hænde ligeledes
senest kl. 12.00 dagen før valgmødet. Stemmeafgivelsen er ikke gyldig,
såfremt den er udfyldt med uforståelig afkrydsning, eller det på anden
måde er uklart, hvem den stemmeberettigede har ønsket at afgive
stemme på.
Afgørelsen af om en stemmeafgivelse er ugyldig, træffes af Sparekassens valgsansvarlige. Folkesparekassens eksterne revisorer fører tilsyn
med, at afgørelser følger valgregulativet.

8. Opdeling i valgkredse

I forbindelse med valget opdeles de opstillede kandidater efter tilhørsforhold i 3 valgkredse, der dækker følgende afdelinger:
1. Silkeborg
2. Odense
3. Aarhus
Tilhørsforholdet er til den af Folkesparekassens afdelinger, hvor kandidaten er registreret på tidspunktet for indsendelse af opstillingsblanketten. Antallet af repræsentantskabsmedlemmer, der vælges i de
enkelte valgkredse, fastlægges af repræsentantskabet forinden hvert
valg på baggrund af antal garanter/garantbeviser.
Af de opstillede 46 kandidater, fordeles de 23 mellem afdelingerne i
forhold til antal garanter og indskudt garantikapital ved udgangen af
seneste regnskabsår. I beregningen vægter antal garanter og kapital
ligeligt. Ved valget i 2017 er fordelingen følgende:
1. Silkeborg – 12 medlemmer (genberegnes)
2. Odense – 6 medlemmer (genberegnes)
3. Aarhus – 5 medlemmer (genberegnes)
Under forudsætning af, at der er opstillet tilstrækkeligt antal kandidater, sikres den enkelte valgkreds forlods det pågældende antal repræsentantskabsmedlemmer.

9. Sikring af medlemmer i forbindelse med
fusioner

I forbindelse med fusioner med andre pengeinstitutter har repræsentantskabet derudover besluttet, at repræsentanter for kunder fra det
fusionerede pengeinstitut skal sikres 2 medlemmer i repræsentantskabet i den førstkommende valgperiode efter fusionen. Indtil et valg kan
finde sted, har pengeinstituttets kunder ret til to pladser som gæster
ved repræsentantskabsmøderne. Dog uden tale- eller stemmeret.
De opstillede kandidater jf. pkt. 9 skal have været registreret som
kunde i det pågældende pengeinstitut på fusionstidspunktet.

10. Opgørelse af valget

Fordeling af de afgivne stemmer foretages af Sparekassens medarbejdere forud for valgmødet. Opgørelsen overvåges af den valgansvarlige
og foregår på følgende måde: De kandidater, som får flest gyldige
stemmer, er valgt, dog skal det sikres, at de enkelte valgkredse får det
antal medlemmer, der er fastsat som minimum. Hvis to eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på grund af stemmelighed,
afgøres det ved lodtrækning, hvem af disse der er valgt.
Folkesparekassen har udnævnt en valgansvarlig, der har ansvaret for
valghandlingen og opgørelsen af stemmerne. Den eksterne revisor
kontrollerer opgørelsen af stemmerne og forestår en evt. lodtrækning
i overværelse af Folkesparekassens medarbejdere og valgansvarlige.
Over valget føres en protokol, der underskrives af den valgansvarlige
revisor samt Bestyrelsen.
Protokollen skal som minimum indeholde følgende:
1. År, dato og klokkeslæt
2. Sted
3. Udpegning af dirigent og valgsansvarlig
4. Antal afgivne brevstemmer og antal afgivne stemmer på valgmødet
5. Stemmefordelingen
6. Dato for offentliggørelse af valgresultatet
Den endelige opgørelse af valget offentliggøres så vidt muligt på
valgmødet. Er dette ikke muligt, skal den endelige opgørelse være
tilendebragt inden 5 hverdage efter valgmødet.
Valgets resultat meddeles elektronisk til alle kandidater, og valget
bekendtgøres senest 2 uger efter valgets afslutning ved opslag i Sparekassens afdelinger og på Folkesparekassens hjemmeside.
Opgørelsen af valget kontrolleres af Folkesparekassens eksterne revision, der afgiver en erklæring derom.

11. Bemyndigelse til den praktiske
tilrettelæggelse og gennemførelse

Bestyrelsen bemyndiges til at forestå den praktiske tilrettelæggelse og
gennemførelse af valget.

12. Det nyvalgte repræsentantskab

Det nyvalgte repræsentantskab har virkning fra 1. januar 2018 og frem
til og med udgangen af 2021.

Vedtaget på Folkesparekassens
repræsentantskabsmøde
den 12. marts 2016.
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Folkesparekassen er vi fælles om. Vi har ingen aktionærer og beslutter selv,
hvor overskuddet gør bedst gavn. Vores rådgivere hjælper dig til at få en bæredygtig økonomi uden at sælge dig noget, du ikke har brug for. Vi sætter formål
over fortjeneste og kan derfor tilbyde løsninger, som både er til fordel for dig, for
samfundet og for miljøet. Et billigt lån til en bil, der kører langt på literen eller en
rentefri opsparing, der giver dig mulighed for at låne billigt til hvad som helst. Læs
mere på folkesparekassen.dk og bestil en gratis gennemgang af din økonomi.
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