
§ 8a. De innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken 
på minst 500 kroner, velger hvert år så mange medlemmer av forstanderskapet og 
varamedlemmer som vedtektene bestemmer. Bare myndig person kan, som personlig 
innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan 
avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for 
annen innskyter.  

       Som medlemmer og varamedlemmer kan bare velges personlige innskytere som 
har stemmerett etter denne paragrafs første ledd.  

       Enhver innskyter som har stemmerett og er valgbar etter denne paragrafs første og 
annet ledd er pliktig til å ta imot valg som medlem eller varamedlem, med mindre han 
har gjort tjeneste som medlem av forstanderskapet, styremedlem eller medlem av 
kontrollkomiteen i sparebanker i minst en valgperiode.  

       Av de innskytervalgte medlemmer som er valgt ved første valg, går minst en 
fjerdepart ut etter loddtrekning ved hvert av de tre neste valg og deretter hvert år de 
som har gjort tjeneste lengst.  

       Innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer skal etter nærmere 
bestemmelse i vedtektene og i samsvar med forskrifter gitt av Kongen, foregå enten på 
en eller flere valgdager eller på ett eller flere valgmøter.  

       Valg av medlemmer og varamedlemmer etter denne paragraf må være avholdt 
innen utgangen av april. Når særlige forhold tilsier det, kan Finanstilsynet samtykke i 
utsettelse av valget til et senere tidspunkt.  

       Finanstilsynet kan erklære valg etter denne paragraf ugyldig og gi pålegg om nytt 
valg dersom feil ved valget kan ha hatt innflytelse på utfallet av det.  
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