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INNKALLING 

 
EKSTRAORDINÆRT 

ÅRSMØTE 
 
 

Bønsmoen skole, mediateket 
Onsdag 25. mars 2020 

Klokken 20:00 
 
 

Benytt hovedinngangen ved ankomst 
Adresse: Bønsmovegen 19B, 2070 Råholt 
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Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag 

Tid:  Onsdag 25. mars 2020 kl. 20:00 
Sted: Bønsmoen skole, mediateket 
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret på e-post 
post@granhaugasen.no senest 18. mars 2020. 

 

 

Dagsorden 
1.   Åpning v/leder med registrering av stemmer 
2.   Godkjenning av innkalling 
3.   Valg av ordstyrer og referent 
4.   Valg av 2 medlemmer for signering av protokoll 
5.   Valg av styremedlemmer 
6.   Innkomne saker 

 

 

Dersom noen er forhindret i å møte, kan vedkommende utstede fullmakt (se siste side) og la 
seg representere på årsmøtet. Ett medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. 

Årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig på http://granhaugasen.no fra senest  
23. februar 2002. Dokumentene kan også fås ved henvendelse til sekretær: 
post@granhaugasen.no eller ved å kontakte sekretær på Gustav Granhaugs veg 36, 2070 
Råholt 

 

Vel møtt! 
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Valg av styremedlemmer 
 

Vi vil presisere at styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøte, så ingen går til valg 
på bestemte roller. 

 

Følgende medlemmer har hatt verv i 2019: 

Bjørn Harald Kristiansen   - På valg, tar ikke gjenvalg 
Frode Dahlø      - På valg, tar ikke gjenvalg 
Thor Even Skjølås    - Ikke på valg, ønsker å fratre pga. flytting. 
Anders Haugerud     - Ikke på valg 
Lilja Arnlaugsdottir    - Ikke på valg 
Vara, Finn Dalsveen    - På valg 

Revisor Geir Espen Johansen   - Ikke på valg, fast verv 
Revisor Christian Haugerud Engebretsen - Ikke på valg, fast verv 

 

 

Hvis Valg ikke vedtas med nytt styre, vil sittende styre fremme sak om avvikling av Granhaugåsen 
Grendelag på ordinært årsmøte 2021. Sittende styre vil ivareta kritiske funksjoner frem til neste 
ordinære årsmøte. Dette innebærer at det ikke vil gjennomføres felles arrangementer og dugnader 
inneværende år.  

Styret oppfordrer til at medlemmer stiller til verv på omgang, som en del av dugnadsdriften av 
boligfeltet, slik at boligfeltet oppretter fine lekeplasser og fortsatt kan være et attraktivt bosted for 
store og små. 

 

Vedtak: _____________________________________________ 
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FULLMAKT 
Kun én fullmakt pr eierseksjon 

 

 

 

 

Undertegnede …………………………………………………………………………………………………………. 
   (BLOKKBOKSTAVER) 

 

 

gir herved …………………………………………………………………………………………………………. 
   (BLOKKBOKSTAVER) 

 

fullmakt til å presentere mitt medlemskap ved ekstraordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag 
Onsdag 25. februar 2020 kl. 20:00 på Bønsmoen skole. 

 

 

Sted:  …………………………………… Dato: …………………………………………. 

 

 

 

Signatur …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 


