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Vårens generalforsamling 
 

Til alle medlemmer 

Det er ikke akkurat normale tider.  

Styret i ØHV vil med dette annonsere beslutning fra styremøtet 1. april, vedrørende 
gjennomføring av årets generalforsamling. Beslutning er gjort med bakgrunn i bl.a. 
anbefalinger fra Huseiernes Landsforbund og informasjon fra OBOS. 

Årets GF er tidligere planlagt og annonsert til … onsdag 6. mai 2020 kl. 1800.  
Styret besluttet å utsette møtet til 13. mai. Styrets «Plan B» er som følger: 

2.4. Varsle medlemmene om ny dato for gjennomføring av utsatt GF.    

2.4. Informere medlemmene om styrets «Plan B» (Herved utført.)    

2.4. Avvente myndighetenes oppdaterte «føringer», som alle må forholde seg til.   
 Dette er ventet annonsert 13.4. og avklart til 15. april 2020. 
15.4. Styremøte for ØHV.  

* Hvis nye «føringer» tillater møte i større samlinger, og Lutvann skole fortsatt kan 
leies ut møtelokaler, beholder vi planen om GF for ØHV 13. mai kl. 1800. Se 16.4. 

 * Hvis det fortsatt virker usikkert om vi kan ha møte 13. mai, vil styret iverksette sin 
plan for å avholde GF via OBOS sitt gratis tilbud om «digitale møterom for årsmøter». 

16.4. Styret sender melding om styrets valg, og ny innkalling, med e-post, til medlemmene.  
Noen tidsfrister kan bli endret og varslet. 

20.4. Styret sender oppdatert årsmelding, med e-post, til medlemmene.  
Dette er likt uansett om det blir «vanlig GF» eller GF via «digitalt møterom». 

6.5. Eventuell start av GF via «digitalt møterom». (se melding om dette 16.4.) 
Dette er en møteform som krever tid. Foreløpig plan er at «GF-prosessen» vil vare  
fra 6. mai til og med 13. mai. Det er forventet at noen saker vil få en annerledes 
gjennomføring en normalt, f.eks. diskusjoner, avstemming og valg.  
Orientering / instruksjon vil bli sendt til alle medlemmer. (Intro er vedlagt her) 

13.5. Eventuell start av utsatt GF i plenum. Oppmøte kl. 17:45 (se melding om dette 16.4.) 
??.?. Protokoll fra GF2020 (for 2019) sendes medlemmene, med e-post. 

Styret holder dato åpent, siden møteformen og «møterom» er potensielt ganske 
annerledes enn vanlig. 

Medlemmer uten e-post-adresse vil få meldinger og dokumenter i sine postkasser. 

Dette er en uvanlig og ukjent situasjon. Dette byr på utfordringer.  
Et samlet styre mener denne «Plan B» er forsvarlig, og forventer at medlemmene støtter oss i 
dette. I motsatt fall ber vi dem som har sterke innvendinger til «Plan B» om å sende sin 
protest, med e-post, til Styreleder på rluthcke@online.no innen 6. april 2020. 

Takk for hjelpen. 

Hilsen styret v/ Roar Lüthcke 
Styreleder, Øvre Haukåsen Velforening 

Se vedlegg 
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Digitale årsmøter for lag og foreninger 
En enkel, gratis løsning for å gjennomføre årsmøtet digitalt under koronautbruddet. 

Leverandør: OBOS 

 

Hva fikser løsningen og hva må jeg gjøre selv?  
I løsningen kan du registrere organisasjonen din, laste opp medlemslisten, opprette saksliste, 
slippe inn alle medlemmene for å avgi sine stemmer, og se resultatet av stemmegivningen. Du 
må selv innhente forslag og forberede alle saker og nominasjoner til årsmøtet. Du må også 
selv lage en protokoll og sende inn til Brønnøysund i etterkant. 

Passer løsningen for alle?  
Løsningen kan brukes av alle, men fungerer ikke optimalt for alle typer årsmøter. Om du 
planlegger et årsmøte med mange kompliserte saker og forventer mye diskusjon og/eller 
benkeforslag, så er nok ikke dette løsningen for deg. Vi anbefaler at du fokuserer på de enkle 
sakene, og sparer mer kompliserte saker til senere. Dersom organisasjonen har ulike 
stemmeklasser, og det er uklart hva stemmeresultatet ble, så må du selv foreta en manuell 
opptelling av stemmene. 

Er løsningen lovlig?  
Ja, lovmessig er den det, men sjekk om det står noe motstridende i organisasjonens 
vedtekter. 

Hva med ikke-digitale medlemmer?  
Dersom du har noen medlemmer som ikke er komfortable med digitale løsninger, eller som 
mangler e-post/telefonnummer, må de få tilsendt en innkalling i posten med beskjed om å 
returnere eventuelle stemmer med fullmakt til styret, slik at de analoge stemmene kan telles 
opp sammen med de digitale. 

Hva kan gå galt?  
Dette skal nok gå fint. Forhold deg til lovverket, fokuser på enkle saker, og pass på at du har 
oppdaterte mobilnumre og e-postadresser til alle medlemmene dine. 
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