Til andelseiere i Lensmannssvingen Borettslag

Forhåndsvarsel om generalforsamling i Lensmannssvingen Borettslag
Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Lensmannssvingen
Borettslag vil bli avholdt digitalt i perioden 20.mai til 27.mai 2021.
For å delta i møtet må andelseiere logge inn/registrere seg på nye Min side på
https://www.usbl.no/, og gi nødvendige samtykker. Veiledning for registrering er vedlagt
nedenfor.
Frist for innmelding av saker er søndag 2. mai 2021
Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles
på generalforsamlingen.
I og med at møtet arrangeres digitalt er det begrenset hvilke saker som kan behandles. Det
er anledning til å stille spørsmål til styret, men normal saksbehandling kan ikke
gjennomføres.
For å sikre en god behandling av saker, ber styret om følgende:
• Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.
• Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette forslaget legges frem
for avstemming for/mot uten forutgående saksbehandling. Vanlige regler for flertall
gjelder.
• Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamlingen, vil styret drøfte
med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte.
Forslag til saker som skal behandles, og forslag til kandidater til valg, må leveres skriftlig i
styrets postkasse ved Osloveien 36 eller på e-post: lensmannssvingen@gmail.com innen
fristen.
Egen innkalling til generalforsamlingen, med vedlegg, vil sendes ut mellom 8 og 15 dager før
ordinær generalforsamling.
Med vennlig hilsen
Styret

For veiledning til registrering på Min side, se neste side. Dersom du har problemer, kan du kontakte
styret på e-post, evt. kontakte ett av styremedlemmene som vi kunne hjelpe deg.

Registrering på Min side:
For å kunne delta i avstemning på sakene i det digitale årsmøtet, må du ha en bruker på Nye Min
side. Dette er en helt ny innlogging, så ny bruker må opprettes selv om du hadde en bruker på
fjorårets løsning.
Opprettelse av bruker gjør du via https://www.usbl.no/. Trykk på linken «Min side» og «registrer ny
bruker». Oppgi telefonnummer registrert hos Usbl (som eier av bolig, eller medlem), og lag et passord.

Samtykke
Første gang du logger på Nye Min side får du opp en dialogboks der du må huke av for samtykker:

