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Hold av onsdag 8. mai for Ordinær Generalforsamling 
 

Det vises til borettslagslovens § 7-4:” Laget skal halde ordinær generalforsamling 

innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar 

med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som 

nokon ønskjer skal takast opp”. 

 

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett 

og hvor møtet skal avholdes. Forslag som andelseier ønsker behandlet av 

generalforsamlingen må være styret i hende senest 8. mars 2019. 

 

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av 

generalforsamlingen må det: 

 

- gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen 

- formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over 

 

Forslag sendes til styreleder i Hovin Borettslag: 

 

E-post: hovin.borettslag@gmail.com - Skriv «Generalforsamling» i emnefeltet 

 

Nytt av året er at de som har registrert sitt mobilnummer hos OBOS vil få en link på 

sms med mulighet til å fremme saker den veien. 
 

 

Valg av nye styremedlemmer 
 

Vil du være med å ta beslutninger som angår deg selv og alle andre andelseiere i 

borettslaget? Da er et styreverv noe for deg! Eller kanskje du vil anbefale en god 

nabo? 

 

Styret forvalter borettslagets verdier på vegne av andelseierne og det er mange 

oppgaver å tak i, så det er viktig med engasjerte styremedlemmer. Blant 

oppgavene som styret har ansvaret for er å håndtere henvendelser, prioritere og se 

til at vedlikeholdsoppgaver gjennomføres, følge opp prosjekter og leverandører, 

holde hjemmesidene oppdatert og ta imot bestillinger og holde orden på Vaskeriet. 
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Vervet er honorert og du må sette av tid til styremøte ca. en gang i måneden, 

befaringer med leverandører og egne styreoppgaver. 

 

 

Styret velges på generalforsamlingen i mai og følgende skal velges i år: 

 

- Styreleder for 2 år 

- 2 styremedlemmer for 2 år 

- 1 styremedlem for 1 år 

- Varamedlemmer for 1 år 

- 2 delegerte med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år 

- Valg av medlemmer til valgkomité for 1 år 

 

For å søke på verv sender du en søknad med kontaktinformasjon og en 

beskrivelse av bakgrunn/ CV, samt litt informasjon om motivasjonen for å stille til 

valg. Søknadsfrist er 8. mars. 

 

Søknader sendes til Valgkomitéen: 

 

E-post: hovin.borettslag@gmail.com – Skriv «Valgkomité» i emnefeltet 

 

 

 

Hilsen  

 

Styret og Valgkomitéen 
 

 

 

 

 

 

 


