April 2020 Årsmøte

Digitalt årsmøte
Det vil for første gang i Tamburhagen’s historie bli avholdt en digital
avstemming over saker fremmet for generalforsamlingen.
Av hensyn til restriksjonene rundt Corona pandemien kan ikke generalforsamlinger
gjennomføres på vanlig måte. Regjeringen har derfor åpnet for en digital
gjennomføring av årsmøter for borettslag og sameier.
Det tradisjonelle årsmøte ved Botne Aktivitetssenter avlyses derfor inntil videre og
høyst nødvendige regnskapsmessige og lovpålagte saker blir derfor avholdt digitalt.

Hvilke saker

Tidspunkt

Det vil i denne digitale versjonen kun
være mulig å gjennomføre en begrenset
mengde saker. Det vil ikke bli sendt ut
tradisjonelle innkallelser i papirform
med saksdokumenter. Sakene vil kun bli
presentert på USBL.no / Min Side

Det vil i en kortere perioden være mulig
for seksjonseiere å stemme på sakene
som er til behandling via «Min Side» på
USBL.no

Følgende saker vil stå for avstemming:

• årsregnskap
• årsmelding
• styrehonorar
• valg.

Ikke digital bruker
Ikke alle våre beboere er på digitale
plattformer. Dette er vi klar over og har
bedt USBL om å komme med en
alternativ løsning på dette.
Vi venter foreløpig på svar.
Informer meg gjerne allerede NÅ, så jeg
i god tid får oversikt over hvem som
ønsker alternativ løsning.
Tlf eller SMS: 45 44 17 44

Hvordan
Det er utarbeidet en veileder for
hvordan saksfremlegging og
stemmegiving skal gjennomføres.
Denne veilederen ligger vedlagt.

Det er viktig at alle seksjonseiere
registrerer seg så fort som mulig, slik
at man får tilgang til å stemme.

Eksakt tidspunkt kommer vi tilbake til.
Vi informerer om dette så fort USBL har
berammet avholdelsen for vårt
borettslag

Spørsmål og tilbakemeldinger
Det vil være mulig å stille styret
spørsmål eller komme med
tilbakemeldinger til sakene.
Dette gjøres via epost til
tamburhagen@hotmail.no
Styret vil legge ut spørsmål,
tilbakemeldinger, samt svar på disse
under «oppslag» på «Min Side»
Det vil ikke bli publisert avsender

Resterende ubehandlede saker
Det er kommet inn flere saker fra
beboere som skulle vært oppe på
årsmøte.
Disse blir dessverre utsatt til det igjen er
åpnet for å kunne gjennomføre normale
møter.
Kjell-Arne Bastiansen
Styreleder
Psssst: Husk å registrer deg. USBL.no / min side

