
 

 

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte  
 

 
Ekstraordinært årsmøte i Eierseksjonssameiet Solbakken 2 avholdes 
digitalt fra 15.05.2020, via vibbo.no.  
 
 
TIL BEHANDLING FORELIGGER: 
 
     KONSTITUERING 

1.  Godkjenning av møteinnkallingen  

 
2.  Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 

3.  FASTSETTELSE AV HONORAR 
Honorar til sittende styre for 2019-2020 er foreslått til kr 75 000.  

 
4.  VALG AV STYRELEDER FOR 1 ÅR 

Følgende kandidater stiller til valg;  
Kurt- Jarle Niltveit 
Tor Hojem 
 
Tor Hojem er en profesjonell ekstern styreleder som ber om honorar for å påta seg 
styreledervervet. Se mer info på neste side angående dette.  

 

 
 
 

 
 

Oslo  11.05.2020 
I styret for Eierseksjonssameiet Solbakken 2 

 
Anne Sydness    Ikram Celik   Jeanette Rudaa Fossum 

 
Anne Landsverk   Henning Alme Siebke 

 
 
 
 
 
I årsmøtet har seksjonseierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. 
Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig. 
 
 
  



  

Digital gjennomføring av ekstraordinært årsmøte 2020  
  
For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ekstraordinære årsmøte 

i Eierseksjonssameiet Solbakken 2 bli avholdt digitalt ved hjelp av årsmøtemodulen på Vibbo.no. 

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at dette er en 
god løsning for å få gjennomført årsmøtet denne våren.   

Saker som behandles:  
Se saksliste.  

Saksinformasjon sak 4. valg av styreleder 
Styreleder velges for 1 år. 

Merk at Tor Hojem er en ekstern profesjonell styreleder. Ved å stemme på Tor Hojem godtar man 
her også avtalen han har foreslått, som også omfatter styrehonoraret han ber om som er på ca 
130.000 kr pr år (inkl. mva.). 

Se vedlagt forslag til avtale med ekstern styreleder for mer informasjon.  

Dersom du ikke har samtykket til digital kommunikasjon vil du motta innkallingen på papir. 

Møtet starter: 
 Møtet åpnes 15.05.20 
 Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming er 23.05.20 

Hvordan deltar du?  
Digital deltakelse  

 Gå inn på Vibbo.no for å delta. Dersom vi har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du  
       motta en SMS med lenke til møtet. 
 Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelle andre vedlegg.  
 Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.  

Analog deltagelse 
 Kan du ikke delta på det digitale møtet, anbefaler vi at du leverer vedlagte stemmeseddel 

til styret innen årsmøtet avsluttes. 



Deltagelse på digitalt ekstraordinært årsmøte 2020 -  

din (analoge) stemme gir du her   

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ekstraordinære årsmøte i 
vårt boligselskap bli avholdt digitalt på vibbo.no. Dette skjema er for deg som ikke har 
mulighet til å avgi stemme digitalt. 

Møtet åpnes 15.05.20 og er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming 
er 23.05.20 

Selskapsnummer: 6432   Selskapsnavn Eierseksjonssameiet Solbakken 2           

Leilighetsnummer :____________ 

Navn på eier (e): __________________________  

Jeg bekrefter at jeg ikke har, eller vil avgi digital stemme på Vibbo.no 

Signatur: __________________________ 

Saker til behandling:  
Du stemmer ved å krysse av i boksen til høyre for ønsket svar. 
Eksempel:  

Stemmer: For  X Mot 

Fastsettelse av honorar. Det er foreslått kr 75 000 til det sittende styre for 2019-2020. 

Stemmer:  For  Mot 

Valg av tillitsvalgte 

Stemmer:  Verv  Navn på kandidat For Mot 

 Styreleder   Kurt- Jarle Niltveit 

 Styreleder   Tor Hojem  

Skjemaet leveres/sendes til styrets leder innen fristen slik at din deltagelse blir registrert.
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