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Innkalling til ekstraordinært årsmøte 

Styret i Eierseksjonssameiet Solbakken 2 innkaller til ekstraordinært årsmøte vedrørende ladeanlegg 

for el-biler. Vi ønsker å få sameiernes mening og fullmakt om hvilken løsning vi skal jobbe videre med. 

____________________________________________________________________________________

Ekstraordinært årsmøte i Eierseksjonssameiet solbakken 2 avholdes 

Dag: Lørdag 24. oktober 2020 

Tid: Kl. 14:00 

Sted: Lekeplassen i sameiet 

  Vi holder møtet utendørs og med god avstand. Det er meldt flott vær. 

____________________________________________________________________________________ 

 Til behandling foreligger: 

Sak 1.   Konstituering 

   A) Valg av møteleder 

    B) Godkjenning av de stemmeberettigede 

    C) Valg av en til å føre protokoll og to til å undertegne protokollen 

    D) Godkjenning av Innkallingen 

Sak 2.   Valg av leverandør og løsning for ladeanlegg til elbillading 

    Styret kunne selv ha tatt en avgjørelse på denne saken uten å avholde et ekstraordinært 

    årsmøte, da dette går under styrets arbeidsområde Drift og vedlikehold. Vi velger å gjennomføre 

    en ryddig prosess ved å gi sameierne muligheten til å være med på avgjørelsen. 

Vi har landet på 2 alternativer vi skal velge mellom: 

Alternativ 1:  Bekoste og eie ladeanlegget selv, benytte Grønn Kontakt som prosjektleder. 

Investeringskostnad for sameiet på ca. 850.000 som finansieres med et felleslån som nedbetales 

over økte felleskostnader. 

Alternativ 2: La firmaet Ladeklar etablere ladeanlegget kostnadsfritt for sameiet. 

   Ingen investering for sameiet, kun de som har behov for å lade betaler. 

 

Oslo, 16. oktober 2020 

Styret i Eierseksjonssameiet Solbakken 2 

Kurt-Jarle Niltveit    Jeanette Rudaa Fossum    Tone Gustavsen    Anne Landsverk    Monica Thoresen 

I årsmøtet har seksjonseierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier.  
Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig. 
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Registreringsblankett 
ved ekstraordinært årsmøte i 

Eierseksjonssameiet Solbakken 2 
 
Fyll ut med blokkbokstaver og lever blanketten ved inngangen til møtelokalet. 

 

Eierens navn: 
 

 

 
Eierens adresse: 
 

 

 
Leilighetsnummer: 
 

 
I årsmøtet har seksjonseierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Seksjonseieren har rett til 
å møte ved fullmektig. 
 
Dersom du benytter deg av fullmaktsretten, må både ovenstående registreringsdel og nedenstående fullmakt 
fylles ut:  
 

FULLMAKT 
 
Eier av gir herved fullmakt til : 
 

 
Fullmektigens navn : 
 

 
å møte i ekstraordinært årsmøte i Eierseksjonssameiet Solbakken 2 
 
 
 
……………………………………………………..   …………………………… 

Eiers signatur      (Dato) 

 


