Innkalling til ársaðalfund
Ársaðalfundur í Bakkafrost P/F verður hildin
fríggjadagin 3. apríl 2020 kl. 15.00 í hølum felagsins á
Bakkavegi 9 á Glyvrum í Føroyum.
_______________________________________
Navn á partaeigara
(Nýtið vinarliga blokkbókstavir)

Um partaeigarin er ein løgfrøðilig eind,
verður eindin umboðað av:
Navn umboðsfólksins
(Nýtið vinarliga blokkbókstavir)
(Um fulltrú skal gevast, nýtið so vinarliga fulltrúina niðanfyri)

Luttøkuskjal
Partaeigarar, sum ynskja at luttaka á ársaðalfundinum, verða vinarliga bidnir um at senda
luttøkuskjalið, sum er partur av hesum skjali og at finna á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com,
til Bakkafrost P/F, Bakkavegur 9, FO-625 Glyvrar, Føroyar, ella við telduposti til
agm@bakkafrost.com ella við telefaksi til +298 405009. Luttøkuskjalið skal vera móttikið av
Bakkafrost P/F ikki seinni enn týsdagin 31. mars 2020 kl. 24.00.
Undirritaði verði við til ársaðalfundin hjá Bakkafrost P/F 3. apríl 2020 og atkvøði fyri
í egnum
partabrøvum
onnur partabrøv samsvarandi viðløgdu fulltrú
Tilsamans

partabrøv

Staður

Dagur

Tlf. nr.

Teldupostur

Undirskrift partaeigarans
(Um viðkomandi er persónliga til staðar. Fyri at
geva fulltrú, nýtið so vinarliga fulltrúina niðanfyri)

Fulltrú (uttan boð um atkvøðugreiðslu)
Um tygum ikki kunnu koma til ársaðalfundin, kunnu tygum lata ein fulltrúa útinna atkvøðurætt
tygara. Einhvør fulltrú, sum ikki nevnir fulltrúan, verður mett at vera givin til Rúna M. Hansen,
nevndarformann í Bakkafrost P/F, ella til ein persón, sum er útnevndur av honum. Hendan fulltrúin
vísir til fulltrúir uttan boð um atkvøðugreiðslu. Fyri at veita fulltrú við boðum um atkvøðugreiðslu
farið vinarligast til síðu 2.
Vit biðja tygum vinarliga um at senda fulltrúina til Bakkafrost P/F, Bakkavegur 9, FO-625 Glyvrar,
Føroyar, ella við telduposti til agm@bakkafrost.com ella við telefaksi til +298 405009. Fulltrúin skal
vera móttikin av Bakkafrost P/F í seinasta lagi 31. mars 2020 kl. 24.00.

Partaeigari:
Gevi hervið
(Setið kross)

_______________________________________
(Nýtið vinarliga blokkbókstavir)
Rúna M. Hansen (ella persóni útnevndum av honum)

ella:
_______________________________________
Navn á fulltrúa
(Nýtið vinarliga blokkbókstavir)
fulltrú at luttaka og atkvøða á ársaðalfundinum í Bakkafrost P/F 3. apríl 2020 fyri míni partabrøv/okkara partabrøv.
___________________
Staður

_____________________
Dagur

___________________________________
Undirskrift partaeigarans
(Skal bert undirskrivast, um fulltrú verður latin)

Fulltrú (við boðum um atkvøðugreiðslu) (I)
Um tygum ynskja at geva boð um atkvøðugreiðslu til fulltrúan, nýtið so vinarliga hesa fulltrú. Evnini
í fulltrúini niðanfyri vísa til evni á dagsskránni á ársaðalfundinum. Ein fulltrú við boðum um atkvøðugreiðslu kann verða givin einum ávísum fulltrúa. Ein fulltrú, sum ikki nevnir fulltrúan, verður mett at
vera latin Rúna M. Hansen (nevndarformanni í Bakkafrost P/F) ella einum persóni, útnevndum av
honum.
Vit biðja tygum vinarliga um at senda fulltrúina til Bakkafrost P/F, Bakkavegur 9, FO-625 Glyvrar,
Føroyar, ella við telduposti til agm@bakkafrost.com ella við faksi til +298 405009. Fulltrúin skal
vera móttikin av Bakkafrost P/F ikki seinni enn 31. mars 2020 kl. 24.00.
Partaeigari:

(Nýtið vinarliga blokkbókstavir)

gevi hervið (setið kross):
ella:

Rúna M. Hansen (ella persóni, útnevndum av honum)

Navn á fulltrúa (Nýtið vinarliga blokkbókstavir)

fulltrú at luttaka og greiða atkvøðu á ársaðalfundinum í Bakkafrost P/F 3. apríl 2020 fyri míni partabrøv/okkara partabrøv.

Staður

Dagur

Undirskrift partaeigarans
(Skal bert undirskrivast, um fulltrú
verður latin)

Atkvøðast skal samsvarandi boðunum niðanfyri. Leggið til merkis, at øll evni niðanfyri, sum atkvøtt
ikki er um (krossur ikki settur), verða mett at vera ein atkvøða ,,fyri” uppskotinum í innkallingini. Øll
uppskot á fundinum, broytingar v.m. til uppskotini í dagsskránni, verða avgjørd av fulltrúanum. Um
boðini um atkvøðu verða mett ógreið, vil fulltrúin grunda hansara/hennara fatan á eitt rímiligt
forstáilsi av orðingini í fulltrúini. Um hetta ikki ber til, kann fulltrúin eftir egnari meting lata vera við
at greiða atkvøðu.

Fulltrú (við boðum um atkvøðugreiðslu) (II)
Ársaðalfundur 2020

Fyri

Ímóti

Atkvøði ikki

1. Val av fundarstjóra

























5. Val av nevnd







6. Val av nevndarformanni







7. Ásetan av samsýning til nevndina og grannskoðaranevndina 











9. Ásetan av samsýning til valnevndina







10. Val av grannskoðara







11. Samsýningarpolitikkur







12. Uppskot til viðtøkubroyoting







13. Ymiskt







2. Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna
roknskaparári
3. Framløga av grannskoðaðum ársroknskapi til góðkenningar
4. Avgerð um nýtslu av yvirskoti ella rindan av halli sambært
góðkenda roknskapinum

8. Val av limum til valnevndina, herundir val av formanni til
valnevndina

