TIL ENIBAS MEDLEMMER

Hvorfor tar vi kontakt nå?
ENIBA er vedtatt oppløst på et tidligere årsmøte. Alle låne- og sparekunder er overført til
Fornebu Sparebank. Avviklingsstyret har nå gjort det som er nødvendig for å kunne endelig
oppløse foretaket.
Vi kaller derfor inn til et ordinært årsmøte torsdag 22. april 2021 kl. 14.00 for å godkjenne
årsregnskapet/-oppgjøret for 2020, samt godkjenne avslutningsregnskap/-balanse for ENIBA,
se den vedlagte formelle innkallingen. Årsmøtet vil kun avholdes digitalt av hensyn til
smittevernreglene.
Deltagelse på årsmøtet krever påmelding innen torsdag 15. april 2021 kl. 14.00,
se nedenfor.

Hva må du gjøre nå?
Dersom du ønsker å delta på årsmøtet, må påmelding skje via e-post til post@eniba.no,
eller per telefon til ENIBAs kontor på 23 15 95 23. Påmeldingen skal inneholde: navn,
mobil, e-post og adresse. Påmeldingen må være kommet frem til ENIBA innen torsdag
15. april 2021 kl. 14.00.
Årsregnskap/-oppgjøret for 2020 samt avslutningsregnskap/-balanse er lagt ut på ENIBAs
hjemmeside: www.eniba.no og kan studeres nærmere der. I tillegg er dokumentene
tilgjengelig for medlemmene på ENIBAs kontor i Lilletorget 1, 0184 Oslo (av
smittevernmessige grunner må imidlertid et fysisk besøk forhåndsavtales). Det er også mulig
å få tilsendt dokumentene hjem per post - ved henvendelse til ENIBAs kontor.
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Oslo, 26. mars 2021
Styret i ENIBA

Formell innkalling til ordinært årsmøte i ENIBA 2021
Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Energiansattes Interessekontor SA.
Tid og sted: torsdag 22. april 2021 kl. 14.00 via Teams. De som melder seg på årsmøtet vil få
tilsendt oppkoblingsdetaljer til det digitale møtet via e-post – etter at påmeldingsfristen har
utløpt.
Hvem kan delta på årsmøtet?
Alle medlemmer i ENIBA har rett til å delta og stemme på årsmøtet. Vedtektene tillater ikke
bruk av fullmektig/fullmakt, så medlemmene må delta selv.
Hvor finner man saksunderlaget til møtet?
Årsregnskap/-oppgjøret for 2020 samt avslutningsregnskap/-balanse er lagt ut på ENIBAs
hjemmeside: www.eniba.no, siden «Nyheter»

Saksliste
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Valg av møteleder
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Godkjenning av de stemmeberettigede
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Valg av protokollfører
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Godkjenning av møteinnkallingen
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Godkjenning av årsregnskap/-beretning for regnskapsåret 2020
Styret foreslår at årsmøtet fatter følgende vedtak:
«Årsregnskapet og årsberetningen for 2020 ble godkjent.»

6

Oppløsning av ENIBA – godkjenning av sluttregnskap/-balanse
Styret foreslår at årsmøtet fatter følgende vedtak:
«Avslutningsregnskapet/-balansen for ENIBA ble godkjent»
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Styret i ENIBA

