Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling i Nylænde Borettslag avholdes
Tirsdag 23. oktober 2018 kl. 18.00 i Vaskeribakken 8.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:
1.

KONSTITUERING
A) Valg av møteleder
B) Godkjenning av de stemmeberettigede
C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne
D) Godkjenning av møteinnkallingen

2.

VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av ny styreleder frem til generalforsamlingen 2020.
Nåværende leder trekker seg grunnet flytting
Som styreleder foreslår valgkomiteen Are Stavsetra.
B) Valg av et styremedlem frem til generalforsamlingen 2020
Som styremedlem foreslår valgkomiteen Claes Ericsson.
C) Valg av delegert med varadelegert til generalforsamlingen OBOS
Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS foreslår valgkomiteen:
Delegert Anne Sparre
Varadelegert Claes Ericsson

Oslo 04.10.2018
I styret for Nylænde Borettslag
Mimmi Irene Båtnes /s/ Are Stavsetra /s/ Anne Sparre /s/
Jannicke Wiborg Thom /s/ Hariette Anna Utheim /s/

Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale og
stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens
husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og
leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.
En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier,
men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes
tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen.
Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

Registreringsblankett
ved ekstraordinær generalforsamling i
Nylænde Borettslag
Fyll ut med blokkbokstaver og lever blanketten ved inngangen til møtelokalet.
Eierens navn:

Eierens adresse:

Leilighetsnummer:

Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale og
stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens
husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og
leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.
En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier,
men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes
tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen.
Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.
Dersom du benytter deg av fullmaktsretten, må både ovenstående registreringsdel og
nedenstående fullmakt fylles ut:

FULLMAKT
Eier av gir herved fullmakt til :

Fullmektigens navn :

å møte i ekstraordinær generalforsamling i Nylænde Borettslag

……………………………………………………..
Eiers signatur

……………………………
(Dato)

