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Varsel om generalforsamling i Asperud borettslag 2021
Styret i Asperud borettslag varsler med dette om at vi gjennomfører ordinær generalforsamling for
borettslaget for 2021. Generalforsamlingen vil bli holdt digitalt, og det vil være mulig å stemme i
perioden 25. mai til 2. juni. Det vil også være mulig å stemme på papir for andelseiere som ønsker det.
Alle andelseiere kan melde inn saker som de vil at generalforsamlingen skal stemme over.
Generalforsamlingen kan ikke stemme over andre saker enn dem som er meldt inn og ført opp i
innkallingen. Du må melde inn eventuelle saker før 16. mai 2021 på asperud.no eller ved å legge et brev
i styrets postkasse ved Asperudtoppen 1.
Styret vil dele ut innkallingen til generalforsamlingen, inkludert alle saker og stemmeseddel, innen åtte
dager før avstemningen stenger.

Gjennomføring av generalforsamlingen
På usbl.no
Generalforsamlingen vil bli gjennomført digitalt på usbl.no. Gå til usbl.no og velg Min side for å
registrere bruker og/eller logge inn. Generalforsamlingen er utformet som et vanlig nettskjema, der du
kan krysse av for hva du stemmer i de ulike sakene. Avstemningen vil være åpen fra 25. mai til 2. juni.
NB! USBL har endret systemet sitt, så alle som registrerte en bruker på Min side i fjor, må dessverre
gjøre det på nytt i år

Med stemmeseddel på papir
Hvis du vil stemme med en stemmeseddel i stedet for på nett, får du flere muligheter til det. Du kan
møte opp på styrekontoret i Asperudtoppen 1 torsdag 27. mai eller mandag 31. mai, begge dager kl.
17.30-19.00. Du kan også legge stemmeseddelen i styrets postkasse mens generalforsamlingen foregår,
og innen kl. 22.00 onsdag 2. juni.

Styret foreslår å vedta en fysisk generalforsamling så snart som mulig
Det er dessverre ikke mulig å diskutere saker på en digital generalforsamling. Systemet USBL tilbyr er
utformet som et skjema der vi kan stemme over saker. Styret vil derfor utsette å behandle alle saker
som krever diskusjon. I praksis betyr det at vi kommer til å stemme over de sakene vi må avgjøre i vår,
slik som godkjenning av årsregnskapet for i fjor og valg av nye styremedlemmer.
Styret ser det likevel som viktig at vi alle kan møtes og diskutere og vedta saker som er viktige for
andelseierne. Derfor kommer styret til å fremme en sak på generalforsamlingen om at det neste styret
skal holde en ekstraordinær fysisk generalforsamling så snart smittevernreglene for Oslo tillater det.
Hvis andelseierne vedtar dette på generalforsamlingen, er det neste styret forpliktet til å gjennomføre
en fysisk generalforsamling så snart det er mulig.

Lurer du på hvilke saker generalforsamlingen har behandlet og hva som ble vedtatt?
Protokoller fra generalforsamlingene fra og med 2015 ligger ute på asperud.no. Velg siden som heter
«Oppslagstavle» og søk på generalforsamling i søkefeltet øverst til høyre. Du finner også vedtekter og
ordensregler for borettslaget på www.asperud.no, på siden «Praktisk info».
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