
INNKALLING 2021

Solvang Park AS –

Ordinær generalforsamling
Avholdes digitalt via «Min Side» på Usbl.no

i perioden 11.05.2021 – 19.05.2021.





 
Stemmeseddel for saker til behandling på  
ordinær generalforsamling 2021 for Solvang Park AS  
 

 
Stemmeseddelen benyttes dersom du ikke har mulighet til å avgi stemmer digitalt via  
«Min Side» på Usbl.no.  
 
 
Det forutsettes at innkallingen leses før stemmene avgis.  
Stemmeseddelen viser forslag til vedtak og evt. styrets innstilling. 
 
Stemmeseddelen må leveres til solvangpark@gmail.com eller legges i styrets postkasse  
i Trudvangveien 9 i perioden 18.05.2021 kl.15:00 – 19.05.2021 kl. 20:00 (avstemmingsperioden). 
Stemmesedler levert etter dette tidspunkt vil ikke bli tatt i betraktning. 
 
 
Navn:   __________________________________________________ 

Gateadresse  __________________________________________________ 
 
Leilighetsnummer: __________________________________________________ 

 
Aksjeboenhetsnummer (finnes på årsoppgaven og i Portalen): 

   __________________________________________________ 

 

 

Fullmakt 

Ved behov for fullmakt; fyll ut feltene over med din informasjon og under den du gir fullmakt. 

Gir fullmakt til:    
 
Navn:  __________________________________________________ 

Gatedresse: __________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:solvangpark@gmail.com


1.1. Valg av møteleder 
 
Forslag til vedtak: 
Boligbyggelaget Usbl v/rådgiver Anne F. Bergendahl. 

  

 

1.2. Valg av sekretær 
 
Forslag til vedtak: 
Boligbyggelaget Usbl v/rådgiver Anne F. Bergendahl 

  

 
_________________________________________________________________ 
 

1.3. Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med møteleder 
 
Forslag til vedtak: 
Styreleder Svein Christian Mikkel Hammerstrøm. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

1.4. Opplysning om ant. møtende med stemmerett og ant. fullmakter 

Boligbyggelaget Usbl v/rådgiver Anne F. Bergendahl sørger for oppsummering av antall møtende 
til protokollen.  
 
Forslag til vedtak: 
Tas til orientering.  

  

 

1.5. Godkjenning av innkalling 

Forslag til vedtak: 
Innkallingen godkjennes. 

  

 

1.6. Godkjenning av saksliste 

Forslag til vedtak: 
Sakslisten godkjennes. 

  

Jeg stemmer for Jeg stemmer mot Jeg stemmer blankt (sett kun ett kryss) 

Jeg stemmer for Jeg stemmer mot Jeg stemmer blankt (sett kun ett kryss) 

Jeg stemmer for Jeg stemmer mot Jeg stemmer blankt (sett kun ett kryss) 

Jeg stemmer for Jeg stemmer mot Jeg stemmer blankt (sett kun ett kryss) 

Jeg stemmer for Jeg stemmer mot Jeg stemmer blankt (sett kun ett kryss) 

Tas til orientering   (kryss av for å ha tatt til orientering) 

  

  



2. Godkjenning av årsregnskap 2020 
Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2020 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2020 
anbefales godkjent. 

Forslag til vedtak: 
Årsregnskapet for 2020 godkjennes. 

  

 

 
3. Årsmelding 2020 
Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsmelding. Dette som følge av en endring i regnskapsloven 
fra 2018. Årsmeldingen fra styret er frivillig og følger vedlagt. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmeldingen tas til etterretning. 

   

 

4. Godtgjørelse til styret 
Styret foreslår at styrets honorar fastsettes til kr 100.000,- og at styret foretar fordelingen. 
Honoraret gjelder for styreperioden 2020 og kostnadsføres i regnskapet for 2021. 

Forslag til vedtak: 

Styrehonorar på kr 100.000,- godkjennes 

  

 

 

 
5.1. Valg av valgkomité 

Forslag til vedtak: 
Som valgkomité velges:  

Benedicte O. Frydendal, Erik Hovi (gjenvalg) og Peder Bergsland (gjenvalg)  

 

Du kan stemme på 3 kandidater. Stem ved å sette kryss: 

 Benedicte O. Frydendal 

 Erik Hovi  

 Peder Bergsland 

 
_________________________________________________________________ 
 

 

 

Jeg stemmer for Jeg stemmer mot Jeg stemmer blankt (sett kun ett kryss) 

Tatt til etterretning (kryss av for å ha tatt til etterretning) 

Jeg stemmer for Jeg stemmer mot Jeg stemmer blankt (sett kun ett kryss) 

 

 



5.2. Valg av medlemmer til styret 

Forslag til vedtak: 
Svein Christian Mikkel Hammerstrøm, Kirkeveien 78 A (gjenvalg) 

Styremedlem Yvan Strahm, Kirkeveien 78 B (gjenvalg) 

Olav Hetland Vik, Hammerstads gate 22 

Jens Gautefall Carlenius, Hammerstads gate 18 

Du kan stemme på 4 kandidater. Stem ved å sette kryss: 

 Svein Christian Mikkel Hammerstrøm 

 Yvan Strahm  

 Olav Hetland Vik 

 Jens Gautefall Carlenius 

 

 
5.3. Valg av 2 varamedlemmer til styret 

Forslag til vedtak: 
Maren Theisen Noreng, Trudvangveien 7 og Marthe Engøy, Trudvangveien 13 

Du kan stemme på 2 kandidater. Stem ved å sette kryss: 

 Maren Theisen Noreng 

 Marthe Engøy 

 

6. Brannbalkonger – Informasjon fra styret.  
 
Vedlagt innkallingen følger et skriv med informasjon fra styret.  
 
Forslag til vedtak: 
Tas til orientering.  

   

 

 

 

Tatt til orientering

  

(kryss av for å ha tatt til orientering) 



Hvordan kommer i gang med Min side?
For å komme i gang med Min side, må beboerne registrere en ny bruker via Usbl.no.
Klikk på ikonet for Min side øverst til høyre, og følg anvisningene på siden.

Styremedlemmer har allerede tilgang, og kan gå direkte fra portalen til Min side.

Hvorfor skal jeg opprette bruker på Min side?
Som følge av myndighetenes restriksjoner for arrangementer har Usbl tilrettelagt
for gjennomføring av digitale generalforsamlinger/årsmøter. 

For å kunne delta på det digitale møtet må det registreres en bruker på Min side.

Hva er digitalt årsmøte?
Det digitale møtet er ikke et videomøte eller telefonmøte hvor beboerne møtes i
samtid. Møtet gjennomføres ved å logge seg inn på Min side, hvor hver beboer kan 
kommentere og stemme på sakene som ligger der i løpet av et angitt tidsrom.

Når får jeg tilgang til det digitale årsmøtet?
Styret setter opp det digitale møtet sammen med Usbl. Du vil få en e-post/sms 
når møtet er klart på Min side. Du vil da også få en veiledning på hvordan du skal
gå gjennom sakene og avgi din stemme.

Er du en juridisk eier? 
Juridiske eiere kan nå stemme på det digitale møtet med fullmakt. Fullmaktshaver
må være registrert i Usbls forvaltningssystem i forkant av møtet.

Hva har jeg tilgang til via Min side?
Som eier av en bolig forvaltet av Usbl vil du finne informasjon om ditt boforhold, og 
informasjon om borettslaget eller sameiet du bor i. Under fanen min bolig, vil du finne 
detaljert informasjon om felleskostnadene, inkludert KIDnr hvis du skulle trenge dette. 
Her vil du også kunne finne informasjon om hvem som sitter i styret, samt ulik
informasjon gitt av styret.

Er du medlem i Usbl, vil du også finne informasjon om blant annet ditt medlemskap, 
ansiennitet, oppspart bonus og aktuelle medlemsfordeler.

Kontakt kundesenteret til Usbl hvis du trenger hjelp.
22 98 38 00
usbl@usbl.no




















































