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Lysehagan

Websider: https://lysehagan.wordpress.com

Lik Lysehagan Borettslag på Facebook

E-post: lysehagan@styrerommet.net Meld deg på/av SMS-tjeneste
For å aktivere mottak av SMS
OBOS START 129 til 2030
For å melde deg av SMS mottak
OBOS STOPP 129 til 2030

I forbindelse med vår styreleder Tom Erik Grimslids 
bortgang, må ny styreleder velges. Det vil bli innkalt til 
ekstraordinær generalforsamling i denne forbindelse 
om kort tid.

Ønsker du å gjøre en forskjell i borettslaget? 
Da oppfordrer vi deg til å melde din interesse! 

Styret søker en styreleder, som ønsker å sitte ut årets 
periode, det vil si frem til neste ordinære generalforsamling 
til våren, samt i ny periode til generalforsamlingen i 2020.

Da en av våre medlemmer flytter utenlands, søker vi også et 
nytt medlem.

Er du interessert, send oss en mail til: 
lysehagan@styrerommet.net - innen 4. mars 2019.
Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt 
med en styrets medlemmer. Du finner kontaktlisten på 
oppslagstavlen i hver oppgang.

Ditt styreverv kompenseres økonomisk, beløpet er vedtatt 
på ordinær generalforsamling i 2018.

Hvorfor bli medlem i styret?  
Som styremedlem i Lysehagan Borettslag er du med på å 
sette et positivt preg på borettslaget. Du er delaktig i å sette 
agendaen for styrearbeidet og får medbestemmelsesrett 
over hvilke prosjekter og investeringer borettslaget skal 
prioritere.

Styrevervet er en fin anledning til å bli bedre kjent med 
naboene dine, både i og utenfor styret. Du vil også 
opparbeide deg nyttig erfaring innen organisasjonsarbeid 
og prosjektoppfølging.

Hva gjør du som styreleder/styremedlem?
Som styreleder har du ansvaret for at styremøter holdes, 
du vil ha påvirkning gjennom din talerett og stemmerett. 
Hvert styremedlem har forskjellige arbeidsområder som 
de følger opp. Dette innebærer oppfølging av prosjekter, 
holde kontakten og forhandle med leverandører, svare på 
beboerhenvendelser og inspisere fellesområdene for feil 
eller mangler.

Hvem er du?
Den viktigste kvalifikasjonen du må ha som både styreleder 
og styremedlem er et ønske om å gjøre borettslaget bedre - 
og innsatslysten til å få det til.

Vi ønsker et allsidig styre der medlemmene har forskjellige 
bakgrunner, profesjoner og utdannelser. Samtidig er 
mye av arbeidet avhengig av god forståelse for økonomi, 
kontraktsinngåelse og prosjekthåndtering. 

Vi ser frem til å høre fra deg!

Vennlig hilsen
Valgkomiteen og styret 
i Lysehagan Borettslag

Ny styreleder og -medlem til Lysehagan Borettlag søkes 
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