Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Strand, Jørn
17. juni 2019 10:03
Østerhagen, Inger Lise
VS: Eidsiva Energi AS - innspill til valgkomiteen

Journalføres og f.ref på denne.
Jørn

Fra: Kristiansen, Eli Nora <eli.n.kristiansen@ringsaker.kommune.no> På vegne av Postmottak
Ringsaker kommune
Sendt: mandag 17. juni 2019 08.38
Til: Steen, Anita Ihle <anita.ihle.steen@ringsaker.kommune.no>; Strand, Jørn
<jorn.strand@ringsaker.kommune.no>
Emne: VS: Eidsiva Energi AS - innspill til valgkomiteen

Fra: Krokeide, Elisabeth <Elisabeth.Krokeide@eidsiva.no>
Sendt: 14. juni 2019 14:31
Til: Eidskog kommune <postmottak@eidskog.kommune.no>; Gjøvik kommune
<postmottak@gjovik.kommune.no>; Grue kommune <post@grue.kommune.no>; Kongsvinger
kommune <postmottak@kongsvinger.kommune.no>; Lesja kommune
<postmottak@lesja.kommune.no>; Løten kommune <post@loten.kommune.no>; Nord-Fron
kommune <post@nord-fron.kommune.no>; Nord-Odal kommune <postmottak@nordodal.kommune.no>; Ringebu kommune <post@ringebu.kommune.no>; Postmottak Ringsaker
kommune <postmottak@ringsaker.kommune.no>; Skjåk kommune <post@skjaak.kommune.no>;
Stor-Elvdal kommune <postmottak@stor-elvdal.kommune.no>; Sør-Odal kommune
<postmottak@sor-odal.kommune.no>; Trysil kommune <postmottak@trysil.kommune.no>; Vang
kommune <post@vang.kommune.no>; Vestre Slidre kommune <post@vestre-slidre.kommune.no>;
Våler kommune <postmottak@vaaler-he.kommune.no>; Østre Toten kommune <postmottak@ostretoten.kommune.no>; Øyer kommune <postmottak@oyer.kommune.no>; Øystre Slidre kommune
<post@oystre-slidre.kommune.no>; Åsnes kommune <post@asnes.kommune.no>; Nergård, Arnfinn
<arnfinn.nergard@hedmark.org>; Skage, Sigurd <sigurd.skage@hedmark.org>; Oppland Fylkeskraft
AS <erik.lagethon@oppland.org>; Tor Mattsson <tormattsson66@gmail.com>; Grøtting, Vivi
<Vivi.Grotting@eidsiva.no>; Annar Skrefsrud <askrefsr@online.no>; Reidar Åsgård
<reisgard@bbnett.no>
Kopi: Krokeide, Elisabeth <Elisabeth.Krokeide@eidsiva.no>; Aasen, Bjørn Toralv
<bjorn.t.aasen@nordea.com>
Emne: Eidsiva Energi AS - innspill til valgkomiteen
Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å identifisere medlemmer til styret og eierutvalget i
Innlandet Energi Holding AS under forutsetning av at den planlagte transaksjonen med Hafslund E-CO
gjennomføres. I henhold til valgkomiteens retningslinjer inviteres eierne til å komme med forslag på
kandidater innen 10. august 2019. Forslagene kan sendes til undertegnede eller valgkomiteens leder
Bjørn T Aasen.
Med vennlig hilsen
Elisabeth Krokeide | IR-ansvarlig
Eidsiva Energi AS

Tlf. 900 56 502 | E-post: elisabeth.krokeide@eidsiva.no

Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten
Informasjonen i denne e-posten, inkludert eventuelle vedlegg, kan være strengt fortrolig. All form for bruk, publisering, videresending,
kopiering eller det å foreta seg noe basert på denne informasjonen kan være ulovlig. Hvis du ikke er den tiltenkte mottager av e-posten, ber vi
om at e-posten slettes og at vi blir kontaktet.
The information contained in this email and any files transmitted with it may be confidential and legally privileged. Any use, disclosure,
forwarding, printing, copying, distribution of this email or any action in reliance upon it is strictly prohibited and may be unlawful. If you are
not the intended recipient, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system.

