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Møteinnkalling styreevaluering med påfølgende styremøte nr 8/15
Sted:

Kveldroveien 4, Vinterbro

Dato:

26.oktober 2015 kl. 16.30

I forkant av styremøte vil det gjennomføres en styreevaluering basert på tidligere utsendt skjema.
Saksliste styremøte:
28/15

Fremtidens plassering av gjenvinningsstasjoner.
Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§ 23. Unntak av omsyn til det offentlege sin
forhandlingsposisjon m.m. første ledd.

29/15

Ny styreleder

30/15

Styreevaluering

31/15

Referat fra lønnsforhandlinger og forhandlingsprotokoll daglig leder.
Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§13. (Opplysninger om daglig leders lønn
framkommer årsberetningen, og er ikke i seg selv unntatt offentlighet).

Orienteringssak:





Fylkesmannens rapport om Teigen – muntlig orientering
Selskapskontrollen 2015 – muntlig orientering
Fremdrift på strategidokument (sak på styremøte i desember)

Forfall meldes på tlf: 05660/post@folloren.no
Kari Agnor
Nestleder

1

Follo Ren IKS

28/15

Sakspapirer

Styremøte 8/15

Fremtidens plassering av gjenvinningsstasjoner
Saken er unntatt offentlighet, jf.off.lova.§ 23. Unntak av omsyn til det offentlege sin
forhandlingsposisjon m.m. første ledd.

Forslag til vedtak:
Styret ber administrasjonen om å gjennomføre et skisseprosjekt der administrasjonen, fremtidens
gjenvinningsstasjon og omlastestasjon lokaliseres på samme området. Arbeidet inkluderer også en miljøog samfunnsøkonomisk vurdering av en slik felles plassering.
Saksinformasjon
Hele saken med vedlegg sendes ut mandag 19.10

29/15

Ny styreleder

Forslag til vedtak:
Follo Ren sender melding til Brønnøysundregisteret at Kari Agnor er styreleder i selskapet.
Saksinformasjon
Thomas Sjøvold trekker seg som styreleder i Follo Ren etter at han er blitt ordfører i Oppegård kommune.
Han vil da bli medlem i representantskapet. Styrets nestleder Kari Agnor leder styret på neste styremøte
26.oktober 2015. Thomas Sjøvold har sendt melding om fratreden til Brønnøysundregisteret. Endring om
ny styreleder sendes fra selskapet etter styremøtet er avholdt.
Vara fra Oppegård, Bjørn Gunnar Ganger, blir innkalt til de neste styremøtene.
Nye styremedlemmer i Follo Ren vil bli valgt av representantskapet i løpet av høsten 2015.

30/15

Styreevaluering

Vedlegg 1 sak 30/15 Styreevalueringsskjema
Forslag til vedtak:
Styret ber daglig leder å videreformidle til nytt styre de forbedringsområdene som kom fram i evalueringen.

Saksinformasjon
Styret har evaluert seg selv ved å svare individuelt på styreevalueringsskjema. Resultatene fra denne
egenevalueringen blir diskutert og konkludert i et eget møte. Dersom det kommer fram klare
forbedringsområder skal dette videreformidles til et nytt styre.

31/15

Referat fra lønnsforhandlinger og forhandlingsprotokoll daglig leder -Saken er unntatt
offentlighet, jf.off.lova.§13. (Opplysninger om daglig leders lønn framkommer
årsberetningen, og er ikke i seg selv unntatt offentlighet).
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