PROTOKOLL
fra ekstraordinær generalforsamling i

Ktyve I borettslag
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Dette er en mal som er ment til hjelp for borettslagene og som inneholder et minimum av opplysninger. Den tar også hensyn til krav i lover og
forskrifter/regler og de opplysningene SBBL må ha som forretingsfører. Protokollen skal bl.a. sendes tii nrø:nøysund-registrene, og de stiller krav til formen.
Man kan likevel velge å føre protokoll på sin egen måte og på en langt mer utfurlig måte. Da må man imidlertidiom et minimum ta med opplysningene som er
med her, eller man kan velge å fulle ut denne malen i tillegg. Uansett, prøv å skrive portokollen så nøyaktig og presist som mulig, slik at anåre ,o.lkk"
h*

vært tilstede på møtet, på en lett måXe kan forsti hva som er behandlet og vedtatt.
' Dersom det er behov for mer plass, eller malen ikke passer helt, kan man skrive tilføyelser og presiseringer på linjert plass på slutten av malen eller
på eget ark med henvisning til sak og saksnummer. Husk å sende et eksemplar til SBBL enten originai eller kopi.Maien sr laget på en slik måte at den passer best til or generalforsamling som forløper på en forholdsvis vanlig og tradisjonell måte med unorrnle"
vedtak. Dersom noe helt ekstraordinært skulle s§e, kan det bli nødvendig å føre protokollen eiler den ene saken på eget ark.
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Lykke til!

NInd.: /

Dag:

Dato:
Sted:
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Antall andelseiere tilstede:

Antalls* ,

Antall god§ ente fullmakter:

Antall:

Andre (f.eks. framleiere):

Antall:

Fra SBBL:

Antall:

Møtet ble åpnet arr:
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Man kan eventuelt foreta
navneopprop ut fra beboerliste.
Fullmakter må være skriftlige og
bør minst inneholde navn på både
andelseier og fullmektig samt
signatur fra andelseier. Eget
skjema fås hos SBBL.
Framleiere og SBBL har møterett.
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Sak 1: Konstituering
1.1 Godkjenning av

innkatling

Innkalling ble deltlsendt ut:

Dag:

Innkallingen ble godkj ent:

HlarNei

?q

Mnd.:

Generalforsam I ingen innkalles
med høyst 20 og minst 8 dager
(kan være 3 ved ekstraordinær
generalforsamling).
B emerknin ger/inns igel ser kan
protokolleres på slutten eller på

2020

1.2 Valg av møtelederlsekretær

eget ark.

Til møteleder ble valgt:

Til

sekretær ble valgt:

1.3 Valg av minst 1 andelseier

Til å underskrive ble

1.4
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valgt:
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til

sakslisten:

Generalforsamlingen ledes av
styrets leder med mindre det
velges en annen. Dersom møtet
ledes av leder, kan dette punktet
droppes.

til å underskrive protokollen
Personen(e) må være andelseiere"
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Erklæring av lovlighet

Bemerkninger

trracic

Ja

Med noen unntak, er det kun saker
som er nermt i innkallingen som
kan behandles på møtet. Det finnes
egne regler i lagets vedtekter om
innsending av forslag.

B l.{ei

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt:

Elut]Nei

B emerkningerlinnsigelser kan
protokolleres på eget ark.
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Sak

Z:sak, jrr

Beskr ivelse/forslag

innkauing:

til vedtak
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Signatur møteleder,

jf.

sak 1.2
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Signatur sekretær,

jf.

sak 1.2

Protokollen sfral underskrives av
møteleder og andelseieren/ne som
er valgt til det. I tillegg er det

fornuftig at også sekretæren
signerer.

tur andelseier,

jf.

sak 1.3

Signatur andelseier, j f. sak
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