
Generalforsamlingen i 
borettslaget er utsatt på 
ubestemt tid på grunn av 
korona-restriksjonene.

l Styret har i samråd med NBBO 
besluttet at generalforsamlingen som 
skulle vært avholdt onsdag 10. mars, ikke 
kan gjennomføres på denne datoen.

l Det kan ikke avholdes generalforsam-
ling i Djupdalen grendehus fordi lokalet 
er for lite dersom oppmøtet blir stort. Vi 
ser etter andre steder hvor GF kan gjen-
nomføres innenfor smittevernreglene.

l Vi vil komme tilbake med mer 
informasjon om tid og sted så snart vi vet 
mer. 

l Informasjon vil bli gitt på nbbo.no/
minside, ved oppslag ved postkassene, i 
Skjelsblekka eller ved egne skriv i post-
kassene.

Styret 

Onsdag 10. mars – om tre og en halv uke – er det duket for generalforsamling. Det planlegges både for en fysisk og en digital løsning.
Her er viktig informasjon inn mot 
årets GF: 
u Grendehuset i Djupdalen er bestilt 
til onsdag 10. mars klokka 19.00 da vi 
håper at det skal la seg gjøre å gjennom-
føre generalforsamlingen der.  Samtidig planlegger vi for at vi kan bli 

nødt til å avholde generalforsamlingen 
digitalt. 
  Det vil bli grundig informert om hva vi 
lander på i god tid før generalforsamlin-
gen.

v Generalforsamlingssaker: Det er ikke 
meldt inn noen saker til styret innen 
fristen, så GF vil bli avviklet på kjent vis 
med gjennomgang av arbeidet siden forri-
ge generalforsamling og noe informasjon 
om styrets planer framover.
w Styreleder Øystein Lono (telefon 
414 79 092)stiller til gjenvalg sammen 
med resten av det sittende styret – med 
ett unntak:   Arne Oppegaard Berre har fratrådt 

styret grunnet familieforøkelse.
   1. vara, Stein Gudvangen, går inn som 
fast medlem hvis han blir valgt på gene-
ralforsamlinge

x Valgkomiteenledes av Morten Nil-sen (bildet) som kan ringes på telefon 951 46 940.   I komiteen sitter også Niclas Breivik  som kan nås på 

telefon 928 13 577 og Kristina Markussen 
som nås på telefon 970 35 290. 
  Henvendelser angående kandidater til 
styret må være komiteen i hende innen 
torsdag 18. februar kl. 12.00. 
y Styrevalget vil da skje på følgende 
måte: 
  Styreleder Øystein Lono stiller til valg 
for to år.
  Nestleder Ann Karin Bjørnstad er ikke 
på valg.
  Sekretær Erling Devig er ikke på valg.
  Styremedlem Jan Arild Andorsen stiller 
til valg for to år.   Stein Gudvangen som nå er 1. vara, 

stiller til valg som styremedlem for to år.
  Jorunn Anvedsen stiller til valg som 1. 
vara for ett år.   Arne Oppegaard Berre stiller til valg 

som 2. varamedlem for ett år.  Alle de tre medlemmene i valgkomi-
teen stiller også til valg. De velges for 
ett år.

z Er du blant dem som ikke elsker
datamaskiner eller digger digitale platt-
former? 
  Da kan vi i styret hjelpe deg slik at også 
du kan bruke NBBOs nettportal. 
  Info-kafé: Vi vil at alle skal få sjansen til 
å være med på GF. Derfor vil styreboden 
være åpen og bemannet på onsdagene 
fram til generalforsamlingen (unntatt 10. 
mars) mellom klokka 12:00 og 14:00. 
   Kom innom og ta en kaffekopp mens vi 
snakker om hvordan du kan delta uten å 
bruke en datamaskin.  Ta med munnbind!  Vi sørger for håndsprit og holder god 

avstand.
FØLG MED I POSKASSA!
Angående vanlig eller digital 
generalforsamling vil du få et skriv 
i postkassa. Det vil også komme 
oppslag ved postkassene om 
hvordan generalforsamlingen blir 
avviklet straks dette er avklart.

Generalforsamling 10. mars
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TAR GJENVALG Styreleder Øystein Lono stiller på nytt når det skal stemmes 

over styrets sammensetning på generalforsamlingen. FOTO: STEIN GUDVANGEN.

 PR
O

D
U

KS
JO

N
:  

ST
EI

N
 G

U
D

VA
N

G
EN

.

UTSATT!

 20
21

-0
22

6


