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Info til beboerne 
 
 
GENERALFORSAMLING 8.JUNI – 9.JUNI 2021 
 
Årets generalforsamling (GF) som var planlagt gjennomført 8. juni på Kåret blir avholdt elektronisk pga 
oppblomstringen av Covid-19.  

Det digitale møte vil ikke være et videomøte eller telefonmøte hvor andelseierne møtes i sanntid. Møtet 
gjennomføres ved å logge inn på «Min side» på www.tobb.no, hvor hver enkelt andelseier kan komme 
med kommentarer til saklisten i høringsperioden og foreta avstemming i stemmeperioden: 

Høringsperiode: 08.06.2021 kl. 08:00 – 09.06.2021 kl. 12:00 
Stemmeperiode: 09.06.2021 kl. 17:00-21:00 

 
 
Digitalt møte: 
 
Alle som ønsker å delta på den digitale gjennomføringen må opprette en bruker hos TOBB om det ikke er 
gjort tidligere. Dette gjøres enkelt ved å gå inn på www.tobb.no og trykke på «Min side» øverst til høyre  
 

 
 
Her trykker du «registrer bruker» nederst. Når bruker er opprettet leser dere brukerveiledningen som 
ligger vedlagt. Om du ikke har bruker anbefaler styret å registrere deg så snart som mulig og gjerne før 
helgen. 
 
Kort oppsummert blir dette som følger: 

1) Sørg for å ha en bruker på «Min side» hos TOBB 
2) Årsmøtepapirer legges ut på portalen og blir tilgjengelig i en høringsperiode fra 08.juni kl 0800 – 

onsdag 09.juni kl 1200. I perioden kan dere stille spørsmål til styret. Disse besvares av møteleder 
og arkiveres av den valgte sekretæren. I perioden er det også mulig å komme med benkeforslag. 

3) Etter høringsperioden kan dere stemme over sakene i sakslisten i tidsrommet 09.juni kl 1700 –    
kl 2100. Dette er da det offisielle generalforsamlingen. 

4) Sekretær sørger for en protokoll etter møtet som også signeres elektronisk av en andelseier. 
5) Protokoll sendes så til andelseierne når dette er klart. 
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TILLEGGSSAK TIL GENERALFORSAMLINGEN FRA STYRET 
 
Normalt har generalforsamlingen stemt over størrelsen på honorar til valgkomiteen. Dette har styret 
glemt å sette opp som sak i innkalling som er sendt ut. Normal honorering siste årene har vært kr 1500 til 
hvert av medlemmene i valgkomiteen.  
 
Grunnen til at dette kommer i tillegg er at vi normalt har satt opp dette direkte på GF og stemt. Ved 
elektronisk avstemming må vi føre opp dette på forhånd. Dette har da styret ikke ivaretatt tidligere i den 
grad vi har sett frem til en fysisk generalforsamling. 
 
Styret anbefaler å videreføre praksis og beløp til utbetaling. 
 
 
 
 
 
Hilsen styret 
 
 
Infoskrivene og mye annen info finner du på hjemmesida vår: www.vestlia.borettslag.no 
styret@vestliaborettslag.no    
drift@vestliaborettslag.no 
 
 


