
I forbindelse med vår styreleder Tom Erik Grimslids 
bortgang, må ny styreleder velges - og nytt styre 
konstitueres innen utgangen av mars 2019.

Det innkalles derfor til ekstraordinær 
generalforsamling, som avholdes på onsdag 
20. mars 2019 kl. 1900.

Styret fikk på generalforsamlingen i 2018 fullmakt 
til å oppnevne en valgkomité, og har i denne 
forbindelse oppnevnt seg selv som valgkomité.

FORSLAG TIL NYTT STYRE
Styrets forslag til nytt styre, som sitter frem til 
ordinær generalforsamling (i juni 2019) er:

Styreleder: Jeanette Valeur (nestleder i dag)
Nestleder: Kristine Hessvik (medlem i dag)
Medlem: Truls Dahl (varamedlem i dag)
Medlem: Jan Morten Solhaug (varamedlem i dag)

Til styret foreslås også Camilla Hassum Flakstad 
som styrets varamedlem.

Dette styret sitter frem til Ordinær Generalforsamling, 
som avholdes onsdag 5. juni 2019. 

Eventuelle kommentarer/motforslag sendes til: 
lysehagan@styrerommet.net
innen 15. mars 2019.

Vi er et miljøvennlig borettslag
Vi minner om at det på generalforsamlingen i 2012 
ble vedtatt at innkalling- og saksliste skal kun finnes 
på vår webside:
http://lysehagan.wordpress.com.
Registrer deg for å motta nyhetsbrev, så vil du bli 
varslet pr epost når denne er klar for nedlasting.

Vennlig hilsen
LYSEHAGAN BORETTSLAG
Styret
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Lysehagan

Websider: https://lysehagan.wordpress.com

Lik Lysehagan Borettslag på Facebook

E-post: lysehagan@styrerommet.net

Innkalling til Ekstrardinær Generalforsamling 

Vårt borettslag vil avholde ekstraordinær generalforsamling
Onsdag 20. mars 2019 kl. 19.00 i Storstua, Lysehagan 50

(vis a vis Coop Extra)

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



REGISTRERINGSBLANKETT
FOR ÅRSMØTEDELTAKERE

Fyll ut og lever hele blanketten ved inngangen til møtelokalet.

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Eierens navn:

Eierens adresse :

Leilighetsnummer:

De som ikke kan møte på årsmøtet kan møte ved fullmektig.
Dersom De benytter Dem av denne retten,  
må    både ovenstående registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut :

FULLMAKT

Eier av boligen gir herved fullmakt til :

Fullmektigens navn :

å møte på årsmøtet i 

Boligselskapets navn :  

Eierens underskrift og dato:

…………………………………………………….. ……………………………
                    (Eierens underskrift) (Dato)


