Nordbyveien Borettslag
Rundskriv 9/20 - 22. mai 2020

GENERALFORSAMLING 2020
Ordinær generalforsamling vil bli avholdes i perioden 25. mai til 2. juni 2020.
Generalforsamlingen vil i år bli avholdt uten fysisk oppmøte i henhold til midlertidig forskrift vedtatt
den 8.april 2020. Henviser til saksnummer 20/1793-1, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i
eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av
covid-19.
Møtet avholdes via ¨Min side¨ i Portalen. Sakslisten (innkalling og innstilling) presenteres elektronisk
til eierne, som kan avgi sin stemme på de ulike sakene i sakslisten innen frist 02. juni kl.18:00.
Generalforsamlingen åpnes for en periode på 8 dager, fra 25.mai kl.18:00 til 02.juni kl.18.00.
I perioden 25.mai tom 27.mai kan eierne komme med kommentarer, spørsmål og motforslag.
I perioden 29.mai starter stemmeavgivning med sluttfrist 02. juni kl.18.00.
Det har kommet innkomne forslag som styret har besluttet å utsettes til en ekstraordinær
generalforsamling når det er anledning å arrangere fysiske møter igjen. Det er derfor kun noen få av
forslagene som styret har funnet hensiktsmessig å ta med i den digitale avholdelsen av
generalforsamlingen.
For å delta på generalforsamlingen må man logge seg på ¨Min side¨ i Portalen med e-post eller
mobilnummer.
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Gå til BORIS hjemmesider www.bori.no
Trykk på LOGG INN oppe i høyre hjørne
Her trykker du på ¨Logg inn i portalen¨
Trykk på den rosa knappen ¨Ta meg til portalen¨
Trykk på ¨registrer bruker¨ til venstre (hvis du ikke allerede er bruker)
Fyll så ut e-post eller mobilnummer slik det er registrert hos BORI, samt et ønsket passord,
og trykk bekreft. Passordet må være på minst 8 tegn og inneholde minst en stor og en liten
bokstav, samt tall
Du vil nå motta en e-post eller SMS med en 4-sifret kode. Skriv koden i feltet for ¨mottatt
kode¨ og trykk ¨Fortsett¨
Bekreft med mottatt kode, nå skal det være klart for at du kan logge deg på i portalen

Beboere som innen fristen 4. mai 2020 meldte fra til styret om at de ikke har mulighet for å delta
digitalt vil få utlevert en papirkopi av sakslisten. Beboere med papirkopi kan levere kommentarer,
spørsmål og motforslag til styreleder Odd Reinlie, Nordbyveien 77 innen onsdag 27. mai 2020. Bori
vil deretter legge dette inn i portalen som grunnlag for stemmeavgivning iht. ovennevnte frist.
Med vennlig hilsen
Styret i Nordbyveien borettslag

E-post: nordbyveien.brl@gmail.com

