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Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes
onsdag 29.05.2013 kl. 18.00 i Holmlia kirke.
Møtet begynner presist og må avsluttes kl 19.00! Registrering begynner kl 17.30.
TIL BEHANDLING FORELIGGER:
1.

KONSTITUERING
A) Valg av møteleder
B) Opptak av navnefortegnelse
C) Valg av referent og minst en person til å underskrive protokollen
D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

2.

VALG
A) Valg av styreleder for 2 år
B) Valg av valgkomité for 1 år
C) Valg av delegert med varadelegert til OBOS generalforsamling
Valgkomitéen presenterer sin innstilling i møtet

Oslo, 23.05.2013
I styret for Skovbakken Borettslag
Vigdis Jørgensen /s/

Eirik Aaland Litangen /s/

Martynas Danelavicius /s/

Antonio .S Delgado /s/ Åse Kristin Eivindsen /s/

OBS! Registreringsblankett på baksiden!
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.
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Registreringsblankett
ved ekstraordinær generalforsamling i
Skovbakken 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 boligen gir herved fullmakt til :

Fullmektigens navn :

å møte i ekstraordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag

……………………………………………………..
Eiers signatur

……………………………
(Dato)

