INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR DIGITAL GENERALFOSAMLING
31. AUGUST – 3. SEPTEMBER i GODLIA BORETTSLAG
Generalforsamlingen blir avholdt digitalt på vibbo.no
med mulighet for skriftlig avstemming
Styret i Godlia Borettslag mottok 18. juni et krav fra 41 andelseiere om ekstraordinær
generalforsamling da de mener at generalforsamling 2021 er ugyldig. Vedlagt følger kopi av
innsendt krav om ekstraordinær generalforsamling.
Valgkomiteen har i møte den 27. juli vurdert sitt opprinnelige forslag til nytt styre i Godlia
borettslag. Valgkomiteen presiserer at de fastholder deres forslag og fraråder at det gjøres
endringer i den ekstraordinære generalforsamlingen.
Valgkomiteen gjorde i sin innstilling et grundig arbeid. Det ble satt opp plakater i alle
oppganger med invitasjon til å melde inn forslag på kandidater, også styreleder. I prosessen
ble det ikke spilt inn forslag fra noen beboere til vervet som styreleder. Utallige forespørsler
til potensielle kandidater førte heller ikke frem. Derfor ble Espen Myrbakken forespurt. Han er
godt kjent med borettslaget fra før og vi opplevde da en periode med ro og fred i
borettslaget. Valgkomiteen har stor tro på at han også nå vil være en god styreleder for
borettslaget vårt.
Valgkomiteen konkluderer med at vår tidligere innsendte innstilling inneholder svært gode
kandidater med god aldersspredning og balanse mellom kvinner og menn. Komiteen anser
alle som personer med evne til å arbeide samlende og målrettet for å videreføre Godlia
borettslag som et godt sted å bo for alle beboere og som arbeidssted for våre to vaktmestre.
Det er Grethe Karin Tvedt som er foreslått av Frank Normann Larsen som styreleder. Grethe
kjenner andelseierne fra før som styreleder. Hun ble ikke gjenvalgt for to år siden, og ble
heller ikke nå foreslått som kandidat til valgkomiteen fra noen beboere. Grethe Karin Tvedt
har også foreslått Frank Normann Larsen som styremedlem.
Under følger en presentasjon av de nye styremedlemmene som ble valgt i vårens digitale
generalforsamling.
Espen Myrbakken (ekstern styreleder)
Espen Myrbakken, 52 år. Jobber til daglig som salgssjef i private næringsliv. Har siden 2012
vært styreleder i Smedstua Borettslag (328 andeler). Har også vært styreleder i Tokerud
Varmesentral AS fra 2015.
Han har også vært styreleder i andre OBOS forvaltede boligselskaper og har en bred erfaring i
styrearbeid. Han har også god erfaring med større rehabiliteringsprosjekter, herunder fasade,
tak, vindu og fellesareal og bred erfaring med drift av vaktmestertjenester rettet mot
boligselskaper.
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Håvard Magne Fagervoll, Mekanikerveien 11 (styremedlem)
Han er 29 år, utdannet sivilingeniør i kommunikasjonsteknologi og har tidligere erfaring fra
styrearbeid i studentorganisasjoner. Han har jobbet flere år som IT-konsulent og har
organisert og gjennomført internkursing, rekruttering og holdt foredrag. Derfra tar han med
seg god erfaring for hvordan man jobber sammen for å gjennomføre større prosjekter og
kommuniserer internt og eksternt.
Som en del av styret ønsker jeg å bidra til fellesskapet i borettslaget, jobbe for gode og
moderne løsninger og sørge for god kommunikasjonen ut til beboerne om hva som skjer i
styret.
Inger Hansen Mekanikerveien 11 (styremedlem)
Inger er 61 år gammel, har bodd i borettslaget siden sommeren 2004 og trives veldig godt. Er
født og oppvokst i området rundt Godlia så valget var lett. Inger er ansatt i DNB og har vært
det i 45 år. Tenkte at det var min tur til å gjøre en jobb for borettslaget og bidra til et fortsatt
trivelig sted å bo, ute og inne, for store og ikke minst for små.
Inger-Anita Lie, Filerveien 2 (styremedlem)
Inger-Anita er født og oppvokst i Filerveien 4, flyttet inn i Filerveien 2 for 26 år siden, jobber
på Oppsal sykehjem. Hennes ønske for Godlia Borettslag er at det skal være et godt sted for
både gamle og unge.

De andelseiere som ikke ønsker å avgi sin stemme digitalt, kan gjøre dette skriftlig ved å
levere en skriftlig stemmeseddel som følger med denne innkallingen. Den skriftlige
stemmeseddelen må leveres på styrerommet mellom kl. 1800 og 1900, 31. august til og med
2. september.
De skriftlige stemmesedlene vil bli lagt i en låst kasse som etter generalforsamlingen blir
overlevert OBOS for opptelling.

Styret i Godlia Borettslag, 20. august 2021
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Deltagelse på digitalt ekstraordinær generalforsamling 2021 - din
(analoge) stemme gir du her.
Den ekstraordinære generalforsamlingen i Godlia Borettslag blir avholdt digitalt på vibbo.no. Dette
skjemaet er for deg som ikke har mulighet til å avgi stemme digitalt.
Generalforsamlingen åpnes 31.08.21 klokken 09.00 og er åpent for avstemming i tre dager, siste
dato for digital avstemming er 03.09.21 klokken 09.00.
Selskapsnummer: 0150

Selskapsnavn Godlia Borettslag

Leilighetsnummer: ____________ Navn på eier (e): __________________________
Sak 1. Godkjenning av møteinnkallingen
Det foreslås å godkjenne den måten generalforsamlingen er innkalt på.
Stemmer:

For:

Mot:

Sak 2. Valg av protokollvitne
Valg av minst en eier til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.
Marianne Kommisrud og Hans Christian Stana Borstad velges som protokollvitner.
Stemmer:

For:

Mot:

Sak 3. Valg av styreleder
Det skal velges én styreleder for to år – velg en!
Verv:
Styreleder

Navn på Kandidat
Espen Myrbakken

Styreleder

Grethe Karin Tvedt

For

Sak 3. Valg av styremedlemmer
Det skal velges tre medlemmer for to år – velg tre!
Verv:
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn på Kandidat
Håvard Magne Fagervoll
Inger Hansen
Inger-Anita Lie
Frank Normann Larsen

For

Skjemaet leveres til styrerommet i Mekanikerveien 11 mellom kl.
18.00 og 19.00, i perioden 31.08.21 til og med 02.09.21 slik at din deltagelse
blir registrert

