
MUNKERUDSLETTA BORETTSLAG 
 

Generalforsamling 27.4.2020 – 5.5.2020 

Digital gjennomføring av årsmøte/generalforsamling i 2020  
   

Borettslaget følger de gjeldene reglene for smittebegrensning og vi vil ikke kunne 

gjennomføre et ordinært årsmøte på Nordstrandhuset. 

 

Det ordinære årsmøtet i Munkerudsletta Borettslag vil dermed bli avholdt digitalt ved hjelp av 

årsmøtemodulen på www.vibbo.no. og via papir (analogt); innkalling og stemmeseddel.  

 

Borettslagene i OBOS benytter informasjonsplattformen VIBBO til gjennomføring av digitale 

møter.  

 

For at du skal få tilgang til den digitale generalforsamlingen må du lage deg en bruker på 

Vibbo. Gå inn på vibbo.no i din nettleser på PC, nettbrett eller mobiltelefon. Her legger du inn 

ditt mobiltelefonnummer og bekrefter på siden koden du mottar på SMS. Du er nå registrert 

bruker av VIBBO. Denne portalen vil i denne omgang bare bli benyttet til gjennomføring av 

generalforsamlingen.  

 

Har du spørsmål eller ønsker hjelp til registreringen i VIBBO kan du kontakte Hilde Norvalls 

(91817567) eller en annen av medlemmene i styret. Se også munkerudsletta.no og facebook 

siden vår for informasjon om Vibbo. 

 

Årsmøtet starter:  
• Møtet åpnes 27.04.20 kl. 16.00 

• Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming er 05.05.20  

kl. 1600 

  

Saker som behandles:  
Vi vil begrense behandling til de lovpålagte saker;  

 

• Godkjenning av årsregnskap og årsrapport, 

• Valg av tillitsvalgte 

• Honorar til tillitsvalgte.  

 

Andre kandidater 

• Dersom du ønsker å foreslå andre kandidater enn de som framkommer av 

valgkomiteens innstilling må dette meldes til OBOS innen 23.04.20 kl. 14.00  

 

Det er ikke anledning til å fremme benkeforslag etter generalforsamlingen er åpnet. 

 

           heidi.svendsen@obos.no, eller på telefon 23 16 51 04 

 

Alle andelseiere mottar hele innkallingen på papir, i tillegg vil de som har samtykket til 

elektronisk kommunikasjon, motta innkallingen elektronisk.  

 

Dersom det blir mulig å gjennomføre et fysisk møte senere i år, vil vi kalle inn til en 

ekstraordinær generalforsamling som behandler de øvrige sakene. Ta derfor vare på dette 

heftet. 

mailto:heidi.svendsen@obos.no
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Hvordan deltar du på generalforsamling den 27. april?   
 

Vi oppfordrer alle til å delta på generalforsamlingen digitalt.  

Du kan bare delta på en av plattformene, ikke begge. 

 

Digital deltakelse   

• Gå inn på Vibbo.no for å delta. Dersom du har etablert en bruker på Vibbo , vil du  

       motta en SMS med lenke til møtet.  

• Trykk på lenken og delta i møtet.  

• Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din 

stemme.   

 

Vi anbefaler Google Chrome som nettleser for brukere av Vibbo.no 

  

Analog deltagelse  

• Kan du ikke delta på det digitale årsmøtet og du ønsker å delta på 

generalforsamlingen?  

 

• Da må du levere vedlagte stemmeseddel til styret innen årsmøtet avsluttes tirsdag 5. 

mai kl. 1600. 

 

Du stemmer ved å krysse av i boksen til høyre for ønsket svar. 

 

Eksempel:  

Stemmer:  For   X  Mot    

 

 

 

 

Oslo 16. april 2020 

 

 

Gunnar Aanonsen 

Styreleder  

Munkerudsletta borettslag 
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Deltagelse på digitalt årsmøte 2020 - din (analoge) stemme gir du her  
  

Dette skjema er for deg som ikke har mulighet til å avgi stemme digitalt. 

 

Årsmøtet åpnes 27.04.20 og er åpent for avstemming til 05.05.20 kl 16.00   

 

Selskapsnummer: 399   Selskapsnavn Munkerudsletta Borettslag           

 

Leilighetsnummer :____________  

  

Navn på eier (e): __________________________  

  

Jeg bekrefter at jeg ikke har, eller vil avgi digital stemme på Vibbo.no 

 

Signatur: __________________________  

 

Saker til behandling:  

 

Godkjenning av årsrapport og årsregnskap for 2019  

Stemmer: For      Mot    

 

 Fastsettelse av honorarer på kr 205 000 

Stemmer:   For      Mot    

 

Fastsettelse av ekstra honorarer på kr 20 000, grunnet økt arbeidsmengde  

Stemmer:   For      Mot    

 

 Valg av tillitsvalgte Valgkomiteens innstilling 

Stemmer:  Verv  Navn på kandidat For Mot 

 Styreleder   Gunnar Aanonsen 2 år   

 Styremedlem   Alf Einar Haugen 2 år   

 Styremedlem   Hilde Astrid Lenz 2 år   

 Varamedlem   Kristian Brustad 1 år   

 Varamedlem  Trine Smaadahl 1 år   

 

Valg av delegert og varadelegert til OBOS sin generalforsamling  

Som delegert Simen Klavenes og som vara Susanne Østby Sæther 

Stemmer:   For      Mot    

   

Valg av valgkomite for 1.år 

Stemmer:  Verv  Navn på kandidat For Mot 

 Valgkomite  Simen Klavenes   

 Valgkomite  Susanne Østby Sæther   

 Valgkomite   Kristin Sofie Skoli   

   

 

Skjemaet leveres/sendes til styrets leder innen fristen slik at din deltagelse blir registrert.  


