Innkalling til digitalt årsmøte i Asperud borettslag 8.09.2020 – 16.09.2020
På grunn av Koronasituasjonen åpner regjeringen for at borettslag og sameier får
gjennomføre årsmøter og generalforsamlinger digitalt. Usbl har lagt til rette for en
elektronisk løsning som sikrer trygg gjennomføring og anbefaler at bare ordinære
årsmøtesaker behandles;
• årsregnskap
• årsmelding
• styrehonorar
• valg
På grunn av smittevernhensyn har styret vedtatt at årsmøtet skal gjennomføres digitalt
i perioden 08.09.2020 – 16.09.2020. Den digitale løsningen er ikke tilrettelagt for
diskusjoner, derfor må større saker utsettes til det er mulig å gjennomføre møter med fysisk
oppmøte. Det er foreløpig ikke klart når fysiske møter kan gjennomføres igjen. Styret
kommer tilbake med informasjon om dette når pandemisituasjonen er mer avklart.
I tråd med anbefalingene vil styret i samarbeid med Usbl tilgjengeliggjøre årsmøtesakene
digitalt og legge til rette for at andelseiere kan avgi sin stemme. I perioden tirsdag 8.09 til
fredag 11.09 blir det mulig å stille spørsmål til styret om årsmøtesakene via borettslagets
hjemmeside (asperud.no) Alle spørsmål og styrets svar blir publisert i en egen protokoll som
gjøres tilgjengelig på asperud.no, slik at alle andelseierne kan lese det. Styret vil i tillegg
trykke opp og distribuere innkomne spørsmål og svar til alle andelseiere 13.09.
Kundeansvarlig hos Usbl er sekretær for det digitale møtet og fører alle stemmeresultatene
inn i en digital protokoll.
For dem som ikke har tilgang til digital stemmegivning eller som ønsker å avgi sin stemme
ved fysisk oppmøte vil styrekontoret være åpent for stemmegiving og spørsmål mandag
14.09., tirsdag 15.09 og onsdag 16.09.20, alle dager fra kl. 17-19. Vi ber om at alle som
besøker styrekontoret overholder smittevernbestemmelsene og holder god avstand.
Håndsprit vil være tilgjengelig og smittevernhensyn bli ivaretatt.
Det vil i år ikke være anledning til å benytte seg av fullmakt.
Vedlagt, brukerveiledning for hvordan det stemmes digitalt.
Med hilsen
Styret i Asperud borettslag

