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Til beboere i Håpet 1 borettslag

Infoskriv mai 2020
Generalforsamling
I henhold l dagens regelverk, skal ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av
juni. Bore slaget har mange andelseiere i risikogruppen, så vi følger de anbefalinger som er
gi når det gjelder smi evern. I llegg er det ikke mulig å leie lokaler på Håpet før e er
sommeren, og det er noen andelseiere som ikke har utstyr l å kunne delta på en digital
generalforsamling. Ordinær generalforsamling vil derfor avholdes skri lig. Det innebærer at
det kun er ordinære saker som vil bli behandlet (årsregnskap, godtgjørelse l
styret/valgkomite og valg), og det vil derfor ikke være anledning l å melde inn saker l
generalforsamlingen.
Det vil bli avholdt en ekstraordinær generalforsamling for saker som meldes inn, de e vil man
komme nærmere lbake l e er sommeren. Flere av sakene styret arbeider med vil også
komme opp som egne saker på den ekstraordinære generalforsamlingen.
Sakspapirer l generalforsamlingen er planlagt sendt ut 2. juni. Det vil sammen med
innkallingen være en beskrivelse av hvordan spørsmål vil besvares og hvordan avstemming
foregår. Se for øvrig informasjon fra valgkomiteen sammen med infoskrivet.

Dugnad
På grunn av snømengden, er det slik det ser ut ikke mulig å avholde noen dugnad før dligst i
midten av juni. For de som ønsker å bidra når været llater det, men som vil holde avstand l
andre, oppfordrer vi spesielt l å rake opp grus fra plenen rundt egne blokk/rekkehus, da
de e er vik g for å oppre holde ﬁne grøntarealer. Det vil bli sa ut nødvendig utstyr re ved
grillhy a som kan beny es l de e.

Elektronisk kommunikasjon
Vi anmoder de andelseierne som ikke har registrert si mobiltelefonnummer eller sin
epostadresse eller gi aksept for elektronisk kommunikasjon, om å gjøre de e. Under ligger
en oppskri for hvordan man registrerer disse opplysningene.
Steg 1: Gå inn på BoNord sine hjemmesider på www.bonord.no og velg «Min side».
Steg 2: Logg inn med din bore slagsid (BBLiD). Dersom du ikke har de e, kan du enkelt
registrere deg ved å velge «Registrer bruker».
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Steg 3: På «Min side» trykker du på ikonet l høyre for navnet oppe l høyre. Velg «Proﬁl og
samtykker». Da vil du se hvilke opplysninger som er registrert, og du kan ved å trykke
«Rediger» legge l telefonnummer, epostadresse og samtykke l elektronisk kommunikasjon.
Skal man ha kontakt med styret, er det bruk av e-post/telefon som skal beny es l de e.
Facebookgruppen «Håpet 1 bore slag» er ikke en oﬃsiell kommunikasjonskanal mellom
styret og beboerne, da det er ﬂere beboere som ikke har Facebook. Denne gruppen endrer
derfor navn l «Beboere Håpet 1 bore slag», som vil dri es av en av beboerne. Det er frivillig
om man ønsker å være med i denne gruppen.

For spørsmål, ta kontakt med styret på telefon eller e-post.
Tromsø, 20. mai 2020,
Styret Håpet 1 bore slag
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Informasjon fra valgkomiteen i Håpet 1 bore slag
Vi ber om forslag l styrerepresentanter.
Dagen styre:
På grunn av omstendighetene som oppstod i sommeren 2019, ved at styreleder trakk seg, ble det
avholdt ekstraordinær generalforsamling. Det ble da valgt et styre, der to av ﬂere har begrenset
funksjons d. Styret har pr. i dag følgende sammensetning:
Leder: Kai Arne Jenssen (valgt med funksjons d l ordinær generalforsamling 2020)
Styremedlem: Bjørn Henrik Johannessen (valgt for perioden 2019 – 2021)
Styremedlem: Trine K. Sandnes (valgt for perioden 2019 – 2021)
Styremedlem: Chris an Isaksen (valgt for perioden 2018 – 2020)
Styremedlem: Styremedlem: Mariann Lødemel (valgt med funksjons d l ordinær generalforsamling
2020)
-1. varamedlem Berit Worum (valgt med funksjons d l ordinær generalforsamling 2020).
2. varamedlem: Torbjørn Jakobsen (valgt med funksjons d l ordinær generalforsamling 2020).
3. varamedlem: Sigve Gu ormsen (valgt med funksjons d l ordinær generalforsamling 2020)
-Det betyr at følgende er på valg for perioden 2020 - 2022:
Styreleder.
To styremedlemmer.
Tre vararepresentanter.
Følgende har gi beskjed om at de ikke er aktuelle for gjenvalg: Kai Arne Jenssen og Chris an Isaksen.
Forslag:
Valgkomiteen ber om forslag l personer som kan egne seg og har lyst l å gjøre en innsats i
bore slaget. Du kan foreslå deg selv. For enkelthets skyld ber vi om at forslaget inneholder følgende:
Navn, adresse og telefonnummer l den eller de som foreslås.
Forslag må være oss i hende innen torsdag 28. mai, og kan sendes l helge.markusson@gmail.com,
eller pr. brev l Helge M. Markusson, Winston Churchills veg 78.
Valgkomiteen består av:
Helge M. Markusson, leder
Hanne Beathe Kris ansen
Sigve Gu ormsen

