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Vårens generalforsamling, v2 
 

Til alle medlemmer 

Det er fortsatt ikke normale tider, men det er bedring på gang.  

Styret i ØHV vil med dette annonsere beslutning fra styremøtet 15. april 2020,  
vedrørende gjennomføring av årets generalforsamling. Beslutning er gjort med  
bakgrunn i bl.a. anbefalinger fra Huseiernes Landsforbund, OBOS, og Bystyret. 

Vi mangler opphevelse av gjeldende forbud om samlinger i grupper flere enn 
       5 personer. Dette betyr at styret har besluttet å gjennomføre «Plan B»: 
         Årets Generalforsamling blir gjennomført som et «digitalt årsmøte». 

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. Avvente myndighetenes oppdaterte «føringer», som alle må forholde seg til.   

 Dette er ventet annonsert 13.4. og avklart til 15. april 2020.     
15.4. Styret besluttet å gjennomføre årets Generalforsamling 13. mai, med 

bruk av et gratis tilbud fra OBOS, beregnet for «digitale årsmøter».    

16.4. Styret sender melding om styrets valg, med tilleggsinformasjon.     
 
 

Plan B, tilleggsinformasjon: 
 OBOS opplyser at systemet blir tilgjengelig for "ikke-medlemmer" først 1. mai. 

Tilbudet inkluderer en person som skal hjelpe med systemteknisk oppsett i  
forkanten av møtestart. Siden 1. mai er rød dag, med påfølgende helg, og vi  
hadde valgt 6. mai som oppstart, har styret besluttet å endre vår start av det  
"Digitalt årsmøte" til 13. mai. Varighet blir etter alt å dømme en uke.  

 Det er forventet at noen saker vil få en annerledes gjennomføring en normalt,  
f.eks. fullmakter, diskusjoner, avstemming og valg. Orientering / veileder vil  
bli sendt til alle medlemmer sammen med formell innkalling og årsmelding.  

 All videre informasjon og dokumentasjon til medlemmene vil skje via epost.  

28.4. Styret sender formell innkalling til GF for 2019, med oppdatert årsmelding  
og veiledning, via epost til medlemmene.  

 Dette er en ukjent møteform som krever tid. Foreløpig plan er at «GF-møtet» 
vil vare fra 13. mai til og med 20. mai. 

??.?. Styret holder dato for protokoll fra GF2020 (for 2019) åpent, siden møteformen og 
«møterom» er ganske annerledes enn vanlig.  

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

 

Hilsen styret v/ Roar Lüthcke,  
Styreleder, Øvre Haukåsen Velforening 


