Generalforsamlingen 2020
Digital gjennomføring 22.05.2020 – 27.05.2020
På grunn av koronautbruddet vil årets generalforsamling bli gjennomført digitalt. Det vil si at i stedet for å samles til
diskusjon og avstemning, vil hver enkelt eier kunne gå inn og lese, kommentere og avgi stemmer på årets saksliste fra sin
egen PC, mobil eller nettbrett.
Det vises til den tidligere utsendte innkallingen med hensyn til informasjon rundt de forskjellige sakene, samt oversikt
over årsregnskapet. Dersom du har «mistet» denne, kan den hentes fra hjemmesidene https://rosenli.no under
Informasjon

Generalforsamling

2020

Innkalling og årsberetning

Dokumentet kan lastes ned direkte via lenken
https://rosenli.no/wp-content/uploads/2020/03/20200323_Innkalling_aarberetnng.pdf
Alternativt kan du ta kontakt med vaktmester på 900 47 317 eller vaktmester@rosenli.no
Det er viktig å merke seg at den digitale generalforsamlingen er todelt: I første runde kan du lese sakene, stille spørsmål
eller legge inn kommentarer. I andre runde får du avgi stemmer. Du vil få beskjed på e-post eller sms både når den første
delen av møtet starter og når det blir åpnet for avstemning.
For å delta i generalforsamlingen, må du logge deg inn på «Min side» på https://bate.no. Møtet blir åpnet fredag 22.05
klokken 08:00 og er åpent for spørsmål og kommentarer frem til mandag 25.05 klokken 12:00. Denne delen kalles for
«høring»
Avstemningen/valget starter tirsdag 26.05.2020 kl 12.00, og avsluttes onsdag 27.05.2020 kl 22.00 som er siste frist for å
avgi stemmer.
Hvis du ikke allerede har registrert deg som bruker på https://bate.no, oppfordrer vi deg til å gjøre det allerede i dag slik at
du er klar til møtet.
Her finner du informasjonen du trenger for å komme i gang: https://bate.no/for-deg/registrer-bruker
Styret har valgt – etter anbefaling – å utsette sakene under «Forslag fra styret og beboere» til det kan avholdes en ny,
fysisk generalforsamling på høsten.
Vi gleder oss til «møte deg» digitalt og håper du vil benytte deg av din stemmerett.
For de som ikke har tilgang til digital kommunikasjon, vil det være anledning til å avgi skriftlig stemme via et skjema som
kan kvitteres ut fra styret. Dette vil skje i Edlandshuset mellom kl 09.00 og 11.00, samt fra 18.00 til 19.00 tirsdag
26.05.2020. Skjemaet legges i lukket konvolutt i postkassen merket «Post til styret og vaktmester» Skjemaet må være
levert innen onsdag 27.05.2020 kl 22.00

Oppdatert saksliste:
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Konstituering
1.1 Valg av møteleder (Referent)
1.2 Utgår (Samme som møteleder)
1.3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
1.4 Utgår (Registreres ved avstemningen)
1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste
Årsberetning fra styret
Årsregnskap for 2019
Godtgjørelse til styret og revisor
Framsatte forslag fra styret og andelseiere utsettes til høsten
Valg
6.1 Valg av styreleder for 2 år
6.2 Valg av ett styremedlem for 2 år
6.3 Valg av to varamedlemmer for ett år
6.4 Valg av 4 delegerte til Bates generalforsamling
6.5 Valg av valgkomité

Med hilsen,
Styret

Borettslaget Rosenli
Rosenli 17, 4015 Stavanger
Internettadresse: https://rosenli.no e-post: post@rosenli.no

