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SETT AV DATOEN: GENERALFORSAMLING ONSDAG 5. APRIL

Saker til generalforsamlingen onsdag 5. april
Alle beboere er invitert til ordinær generalforsamling for Hovin Borettslag 5. april 2017. Tid og sted
kommer senere i egen innkalling.

Viktig! Saker som andelseier ønsker skal behandles i ordinær generalforsamling må leveres
skriftlig til styret på hovin.borettslag@gmail.com eller i postkassen utenfor Vaskeriet. Forslagsfrist
er mandag 13. februar. Forslagsstiller redegjør for sakens innhold og den må være relevant for
behandling i generalforsamling, se vedtektene (de ligger på hjemmesiden). Ta kontakt hvis du har 
en sak du vurderer, det også være at det holder å behandle den på et styremøte.

FRA VALGKOMITÉEN - Valg av nye styremedlemmer - er det deg?
Vil du være med på å ta beslutninger som angår deg og ditt som andelseier i borettslaget? Da er et 
styreverv noe for deg. 

Valgkomitéen trenger forslag til kandidater til styret. Styret velges på generalforsamlingen i april:

Følgende skal velges:
• 1 styreleder for 2 år
• 2 styremedlemmer for 2 år
• Minst 2 varamedlemmer for 1 år
• Medlemmer til valgkomitéen for 1 år
• 2 delegerte med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år

Styret forvalter borettslagets verdier på vegne av beboerne, så det er viktig med engasjerte
styremedlemmer. Styret har blant annet ansvaret for å håndtere henvendelser, prioritere og
gjennomføre vedlikeholdsoppgaver, holde styremøter, oppdatere hjemmesider og Facebook-side,
følge opp prosjekter og samarbeidspartnere, samt har arbeidsgiveransvar for vaktmesteren.

Styrevervet er selvsagt honorert, da man må sette av litt tid til styremøter (ca 1 gang pr måned),
befaringer med leverandører etc, workshops (feks workshops hos Plan og bygningsetaten i 
forbindelse med Hovinbyenutviklingen) og oppfølging av egne styreoppgaver.

Nå søker vi nye kandidater, er det deg? Kunne du tenkt deg å stille til valg, eller kjenner du noen å
anbefale, tar valgkomitéen gjerne en prat med deg. 

Spørsmål og forslag til kandidater kan sendes til valgkomitéen:
E-post: hovin.valgkomite@gmail.com
Pr. post: Valgkomitéen v/Hovin Borettslag, St Jørgens vei 39, 0662 Oslo (Postkassen på Vaskeriet)

Forslaget må inneholde kontaktinformasjon og gjerne en beskrivelse av personens bakgrunn (CV
etc.), samt litt om motivasjonen for å stille til valg. Frist for å gi innspill til valgkomitéen er mandag
13. februar. 

Hilsen styret og valgkomitéen


