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Jorunn Sund

Fra: Anders Selliås <ansel@online.no>
Sendt: 7. oktober 2020 20:50
Til: Nils Enar Bertil Jønson
Kopi: Hans Oskar Devik; Jorunn Sund; lars.krukhaug@gmail.com
Emne: Re: SV: SV: Protokoll generalforsamling 2019 og 2020 for Joma Næringspark AS

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Hei 
  
Styreleders begrunnelsen for å nekte meg innsyn er feil. Kommunelovens kapittel 23 omhandler som 
styreleder helt sikkert kjenner til kontrollutvalgets virksomhet, ikke offentlighetens innsynsrett. 
  
Offentleglovas § 2 hjemler mitt krav, og dette er spesielt diskutert og beskrevet i Revisjon Midt-Norges 
rapport "Selskapskontroll Joma Næringspark AS m.fl." fra april 2018, som styreleder også forventes å 
kjenne da han selv satt som leder av KU da rapporten ble behandlet. 
  
Jeg ser ikke noe poeng i å drive ytterligere polemikk omkring hjemler for mitt krav, så jeg ber selskapet 
på nytt om å sende meg rett kopi av de to siste års protokoller fra generalforsamling Joma Næringspark 
AS. 
  
Hvis selskapet fortsatt motsetter seg dette er det betimelig å spørre hvorfor? Hva er det i protokollene 
som ikke tåler offentlighet? 
Det faktum at Joma Næringspark AS har blitt omgjort fra enkeltstående selskap til morselskap i konsern 
ila perioden 2018 - 2019 er av offentlig interesse, og slike begrunnede vedtak bør framkomme i 
generalforsamlingen. Sammenholdt med at Joma Næringspark AS er vedtatt avviklet for snart et år siden, 
er  normalt en omgjøring til morselskap like før avvikling ikke gjort uten hensikt. Slik hensikt kan være at 
verdier og eierposter ikke blir med i avviklingen - f.eks. fristilling av midler til opprydding i Joma? Dette er 
i praksis slakt av selskapet, vil formannskapet som styre være seg bekjent av det? 
  
Kontrollutvalget i Røyrvik vil ved ytterligere trenering bli oversendt saken for vurdering av hvorvidt 
selskapet etterlever kommunestyrets vedtak fra 2018 om å følge offentleglova. 
  
Jeg imøteser styreleders snarlige oversendelse. 
  
  
Mvh 
Anders Selliås 
  
  
Den 07.10.2020 09:59, skrev Bertil Jønsson: 

Hei Anders ! 

  

Vi er et privat aksjeselskap med en stor offentlig eier. Det betyr ikke at vi er et selskap med full 
innsynsrett, til det kreves det 100% offentlig eierskap j.fr. Kommuneloven §23-6 d) 

I forhold til offentlig informasjon fra selskapet henvises til Brønnøysundregistrene, her finnes all offentlig 
informasjon om selskapet.  
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Med vennlig hilsen 

Bertil Jønsson 

Styreleder Joma Næringspark AS  

  

Fra: Anders Selliås <ansel@online.no>  
Sendt: 5. oktober 2020 09:18 
Til: nenarjo@online.no 
Kopi: hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no; Jorunn.Sund@konsek.no; lars.krukhaug@gmail.com 
Emne: Re: SV: Protokoll generalforsamling 2019 og 2020 for Joma Næringspark AS 

  

Hei 
  
Ettersom lokalpolitikerne nå må forventes å være informert, tillater jeg meg å pånytt etterspørre 
protokoller fra generalforsamlingene  fra i år og foregående år. 
  
Mvh 
Anders Selliås 
  
  
Den 25.08.2020 21:27, skrev Bertil Jønsson: 

Hei Anders! 

  

Jeg ble av kommunestyret oppnevnt til å representere kommunens eierinteresse i Joma Næringspark AS 
på selskapets generalforsamling. Etter vedtak i kommunestyret i februar i år, ble mitt mandat å fremme 
forslag til nytt styre på årets generalforsamling. Det er etter det, jeg som er styreleder og resten av 
formannskapet er medlemmer av styret i både Joma Næringspark AS og Joma Eiendom AS. Jeg tenker at 
det er mest riktig å informere kommunestyret om vad som er gjort i JNP i første hand. Derfor kommer en 
orientering fra styreleder på kommende kommunestyremøte nå på tirsdag den 1. sept. Kl. 17:00 

  

Med vennlig hilsen 

Bertil 

  

Fra: Anders Selliås <ansel@online.no>  
Sendt: 25. august 2020 09:45 
Til: Nenarjo@online.no; hans.oskar.devik@royrvik.kommune.no 
Kopi: Jorunn.Sund@konsek.no; lars.krukhaug@gmail.com 
Emne: Protokoll generalforsamling 2019 og 2020 for Joma Næringspark AS 
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Hei 
  
Ettersom vi er enige om at næringsparken er omfattet av offentleglova ber jeg om å få tilsendt kopi av 
protokoll fra årets generalforsamling i Joma Næringspark AS samt for året 2019. 
  
Jeg merker meg at selskapet har gått over fra enkeltstående selskap til morselskap i konsern ila siste 
regnskapsår. Vil tro dette er behandlet i GF og protokollført. 
  
Deres snarlige oversendelse mottas med takk. 
  
Kontrollutvalget er kopiert for ordens skyld. 
  
  
  
Mvh 
  
Anders Selliås 
  
  


