Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag
16. april 2020
Varsel om digital ordinær generalforsamling 21/4 kl. 19
Styret viser til innkallingen alle har fått i sine postkasser. Pga. tiltakene mot koronavirus kan
vi ikke gjennomføre en vanlig generalforsamling der andelseierne fysisk møter hverandre.
Generalforsamlingen blir derfor avholdt digitalt.
Dette er en nødløsning for å få godkjent regnskapet
innenfor fristen og å få en styresammensetning
korrekt i Brønnøysundregistrene.
Styret har vedtatt å utsette to saker, en fra styret og
en fra andelseier fordi det er vanskelig å diskutere
potensielt kontroversielle saker på en digital
plattform.
Når verden normaliserer seg litt igjen og det blir mulig å avholde fysiske generalforsamlinger,
arrangerer vi ekstraordinær generalforsamling der de utsatte sakene tas opp.

Hvordan gjennomføres digital generalforsamling?
Alle som har registrert seg som bruker på «Min side» på usbl.no kan få tilgang til sakene i den
digitale generalforsamlingen. Har du ikke registrert deg ennå, er det på tide å gjøre det nå.
Generalforsamlingen starter 21. april kl. 19 og varer frem til 26. april kl. 19.
Vedlagt finner du en brukerveiledning du kan følge for å få deltatt på generalforsamlingen.
Har du spørsmål til styret om noe, og vil ha svar før du stemmer, kan du sende epost til styret:
asbraten.borettslag@multinett.no.
Styret oppfordrer til at spørsmålene stilles de første dagene etter møtet er åpnet slik at styret
kan publisere svarene på oppslag på «Min side» sånn at alle andelseierne kan se dem.
Vi har 198 andeler i Åsbråten borettslag. 13 av de er kommunale. I skrivende stund er det 115
registrerte epostadresser på portalen. Noen andeler har to epostadresser. Vi kan trygt si at godt
over halvparten av alle andelseiere har opprettet bruker.
Styret ser med spenning frem til dette «eksperimentet». Vi håper de tekniske løsningene vil
fungere. Erfaringene vi høster kan vi kanskje bruke i fremtidige løsninger.

Åpent styrekontor
er stengt inntil videre. Styret kan kontaktes på epost og brev i postkassen. Åsbråten
Servicesentral nås på telefon 22610452 i arbeidstiden.
Kontaktinformasjon
Beboere kan kontakte styret pr e-post asbraten.borettslag@multinett.no, telefon 23 16 98 94 når det er åpent styrekontor, brev
i postkassen utenfor styrekontoret (Åsbråtstien 17) eller besøke styrerommet hver mandag kl. 17.30 – 18.30.
På internettsidene til borettslaget http://www.asbratenborettslag.no finnes generell informasjon om borettslaget, men også
tidligere utsendte informasjonsbrev.
Se under linken Siste nytt.
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