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GENERALFORSAMLING
Grunnet gjeldende smittevernregler i forbindelse med pågående covid-19-pandemi, vil årets
generalforsamling gjennomføres elektronisk via OBOS sin digitale tjeneste Vibbo.
I henhold til gjeldende vedtekter skal generalforsamlingen gjennomføres innen utgangen av juni.
Regnskapet må i tillegg godkjennes innen utgangen av juli. Generalforsamlingen kan derfor ikke utsettes
til offentlige restriksjoner for fysiske samlinger opphører.
-

-

Alle andelseiere må ha registrert mobiltelefonnummeret sitt for å delta på det digitale årsmøtet.
Den som ikke er registrert, kan registrere sitt telefonnummer på https://vibbo.no
Den som ikke kan delta på det digitale årsmøtet, kan avgi sin stemme ved å fylle ut
stemmeseddel som du finner i innkallingen som snart kommer i posten. Her må du følge
instruksjoner for manuell deltagelse.
I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at dette
er en god løsning for å få gjennomført generalforsamling denne våren.

Årsmøtet:
-

Det digitalt årsmøte forventes å åpnes på Vibbo mandag 15. juni kl. 18:00.
Møtet er åpent for avstemming i 8 dager og stenger kl. 18:00 den siste dagen.
Du får SMS tilsendt når årsmøtet åpner dersom du har registrert ditt mobilnummer. Gå inn på
https://vibbo.no for å delta.
På Vibbo finner du årsrapporten og eventuelt andre relevante vedlegg. Du kan se gjennom
sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.
Google Chrome anbefales som nettleser for brukere av Vibbo.

Manuell (analog) deltagelse:
-

-

Kan du ikke delta på det digitale årsmøtet, anbefaler vi at du leverer stemmeseddel i innkallingen
innen årsmøtet avsluttes. Din stemme vil bli behandlet av vårt tellekorps og registrert i OBOS sitt
system.
Mer informasjon kommer med innkallingen.

BEPLANTNING UTENFOR OPPGANGENE
Vi får stadig spørsmål om beplantning utenfor oppgangene. Ønsker dere som bor i oppgangen å plante
noe må dere gjerne gjøre dette. Borettslaget dekker beplantning for inntil kr. 500,- pr. oppgang, dette
inkl. blomster og jord. Kvittering for utlegg til blomster sendes til daglig leder på e-post:
kontor@haugerudborettslag.no husk å oppgi hvilken oppgang det gjelder. Originalkvitteringen legges i
postkassen utenfor Haugerudveien 22, underetg. merket med navn og adresse.
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