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Innkalling til Årsmøte 2020 i GCE Ocean Technology 
SA 

 

TID: ONSDAG 22. APRIL 2020, KL. 15:00 – 16:00 
STED: WEBINAR (PGA. COVID-19) 

 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av møteleder 

3. Valg av 2 representanter til å signere årsmøteprotokollen 

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av 
årsoverskudd 

5. Budsjett og kontingent for inneværende år 

a. Kontingenter foreslås oppretthold uendret 

6. Vedtektsendringer 

a. Ingen forslag til vedtektsendringer for GCE Ocean Technology SA 

7. Honorar for styrets medlemmer i 2019 
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a. Honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer foreslås opprettholdt 
uendret 

8. Saker som styret eller medlemmer ønsker behandlet  

9. Valg av  

a. Styrets leder  

b. Styremedlemmer og varamedlemmer 

c. Valgkomité: Styrets innstilling til valgkomite 

 

Saker til pkt. 8, saker som styret eller medlemmene ønsker behandlet, bes innmeldt ved e-post til 
styrets leder, Jon Arve Sværen styreleder@gceocean.no eller Jon Arve Svaeren 
JSvaeren2@onesubsea.slb.com, innen mandag 20. april. Under Årsmøte har hver medlems- og 
partnerorganisasjon en stemme. Fullmakt til stedfortreder kan gis dersom representant for medlem 
eller partner ikke kan stille på Årsmøte. Fullmakt gis enten til styrets leder eller til en person fra en 
annen klyngeaktør som er tilstede. Fullmakt må gis på forhånd på vedlagt fullmaktsskjema, og innen 
frist for påmelding til Årsmøte.  

For påmelding til Årsmøte, gå til påmeldingsskjema. Spørsmål kan rettes til 
kjersti.boge.christensen@gceocean.no. 

Frist for påmelding til Årsmøte er mandag 20. april kl. 12:00. 

Forut for Årsmøte gjennomføres GCE Ocean Technology Topplederforum (14:00-18:05). Dette er en 
årlig møteplass eksklusivt for ledere av partner- og medlemsbedriftene. Deltakelse på Topplederforum 
kan bare skje etter personlig invitasjon fra GCE Subsea og vil derfor ha egen påmelding. 

Bergen, 02. mars 2020 

På vegne av styret i GCE Ocean Technology SA 

Jon Arve Sværen 

Styreleder 

Vedlegg: Stemmefullmakt til Årsmøte 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:styreleder@gceocean.no
mailto:JSvaeren2@onesubsea.slb.com
mailto:kjersti.boge.christensen@gceocean.no


 www.gceocean.no / 3 

 

Stemmefullmakt til Årsmøte i GCE Ocean 
Technology SA 22. april 2020 

 

På vegne av selskapet/organisasjonen  

 

 

_________________________________________________________________________  

 

som er partner/medlem gir jeg herved vår stemmefullmakt til: 

 

 Jon Arve Sværen, styreleder i GCE Ocean Technology SA 

 

 __________________________________________________(navn, organisasjon) 

 

Ved stemmefullmakt gitt til styreleder Jon Arve Sværen vil stemme bli avgitt i henhold til styrets 

innstilling. 

Ved stemmefullmakt gitt til annen person gis stemme i henhold til avtale med fullmaktutsteder. 

 

 

Dato:    _______________________________________________________ 

 

Signatur:   _______________________________________________________ 

 

Organisasjon:  _______________________________________________________ 

 

For å være gyldig må fullmakten fylles ut og returneres til kjersti.boge.christensen@gceocean.no 

innen utgangen av mandag 20. april 2020. 
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