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Hvordan gjennomføres digital
generalforsamling i praksis?
Oppstart av møte er torsdag 8. april kl. 18.00.
Det digitale generalforsamling går over 8 dager. Andelseier kan seiv
velge når de ønsker å delta i denne perioden.

Andelseier mottar en SMS med en link for innlogging, der vil man
finne inngangen til generalforsamling. Der kan dere lese
saksbeskrivelsene og stemme i deres eget tempo.
SMS sendes ut 8. april, når generalforsamling starter.
OBOS vil være avsender av denne SMS.
Når de 8 dagene er over, lukkes møtet automatisk 16. april kl.
20:00.
Andelseiere vil motta SMS iht. telefonnummeret som er lagret på
andelseier i OBOS sine eierlister. Seiv om man ikke har sagt ja til
digital kommunikasjon, vil man motta en SMS med invitasjon til
generalforsamling. Dette pga. korona-situasjonen. Dette gjøres for å
nå så mange som overhodet mulig.

For de som ikke har mulighe t eller ønsker å stemme digitalt:
Det vil ligge et stemmeskjema i papirut gaven av innkalli ngen ,
som vil bli delt ut i alle postkasser. Denne kan man benytte ved å fylle
ut og legge i styrets postkas se i Rugveie n 30.
Fristen for disse stemme ne vil også være fredag 16. april kl. 20:00.
Man trenger kun å velge en av løsninge ne, altså digitalt eller papir.
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Generalforsamlingen for 2020, blir gjennomført digitalt,
fra 8.4.2021 kl. 18:00 til 16.4.2021 kl. 20:00.
Generalforsamling i år blir gjennomført digitalt, etter råd fra OBOS.
Folkehelseinstituttet sier at vi, ut ifra Korona-situasjonen ikke kan og bør møte i
større grupper.
Digital generalforsamling innebærer at alle andelseiere får tilsendt en invitasjon
(SMS) til å logge seg inn og gå gjennom sakene med vedlegg. Man har da 8
dager (regnet fra 8. april) på å logge seg inn, stemme og signere. Hver enkelt
andelseier kan gå inn når man vil i løpet av de 8 dagene og stemme.
En andel med flere eiere vil kun ha en stemme, som på ordinær
generalforsamling.
Se bakside for informasjon om gjennomføring av digital generalforsamling.

f or de som ikke har mulighet eller ønsker å stemme digitalt:
Se baksiden.
l år vil vi ha med innkommende forslag, pga. at vi ikke vet når det er mulig å
gjennomføre en generalforsamling på vanlig måte.
Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret
i hende senest fredag 12. mars 2021 kl. 20:00
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av
generalforsamlingen må det:
- Gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
- Formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over
- Vi har ikke mulighet til å diskutere forslag under GF.

Forslag leveres til styrets postkasse i Rugveien 30
Eventuelt på e-post til styret@manglerudjordet.no
eller på vår hjemmeside, bruk kontakt fanen: www.manglerudjordet.no
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