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Vedlegg 

 

 

Til medlemmer i Kroppanmarka Grendelag 
 

Bakgrunn 
Koronaloven, som hjemler midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og 

generalforsamling i eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag ble vedtatt av 

Stortinget 08. april 2020. I den samme forskriften gis styret i de ulike lagene rett til å avholde 

Generalforsamlinger digitalt uten fysisk oppmøte, så fremt det legges opp til en alternativ 

mulighet for de som måtte ha behov for det. I §4 fremstår det også at ingen seksjons- eller 

andelseiere kan kreve at møtet avholdes fysisk. Styret har etter juridisk veiledning konkludert 

med at forskriften må regnes som gjeldende også for Kroppanmarka Grendelag, selv om vi 

har en annen organisasjonsform. 

 

Det opplyses også om at loven pr. 11.05.20 gjelder tom 27. mai, men styret har besluttet at 

det likevel er hensiktsmessig å gjennomføre Generalforsamling digitalt 02.06.20 da 

sannsynligheten for forlengelse er stor. Grendehuset er heller ikke et egnet lokale for å 

avholde Generalforsamling på grunn av de smittevernhensyn som må tas ved fysisk 

oppmøte. 

 

Hele forskriften fra Regjeringen kan leses via denne linken: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/eafcb98f975c4bae82b03275cc887096/kmd-08042

0.pdf 

 

Praktisk informasjon 
Tidlig i uke 20 vil innkalling med saksliste bli lagt ut på “Mine sider” på tobb.portal.bbl.no . Da 

kan alle medlemmer i Kroppanmarka Grendelag logge inn for å se sakslisten, og eventuelt 

kommentere på sakene. Kommentarer vil komme opp med fullt navn og dato, og være synlig 

for alle medeiere. Sakslisten blir liggende ute tom kl. 12:00 mandag 25. mai. Styret vil på 

styremøtet 28. mai lage et skriv med svar på eventuelle kommentarer som har kommet inn, 

som publiseres på www.kroppanmarka.no og sendes ut til alle medeiere på e-post 

påfølgende dag.  
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Tirsdag 02.06.20 kl. 17:00 åpnes det for avstemming inne på “Mine sider” på 

tobb.portal.bbl.no . Denne vil være tilgjengelig i 24 timer, til kl. 17 onsdag 03.06.20. 

Resultatet fra avstemmingen vil bli offentliggjort via www.kroppanmarka.no og via e-post til 

alle medeiere så raskt det lar seg gjøre, og senest innen 7 dager. Det opplyses at det ikke er 

mulig å registerere fullmaktstemmer ved digital Generalforsamling.  

 

Tellekorps og eier til å signere protokoll 
Ved en digital generalforsamling må man ha signatur fra et (1) medlem i tillegg til møteleder i 

etterkant av møtet. Ved eventuell manuell stemming trenger vi også to (2) til å være 

tellekorps i Grendehuset tirsdag 2. juni mellom kl. 19 - 21.  

 

Vi ber aktuelle medlemmer som kunne tenkt seg å signere protokoll  i etterkant eller være 

tellekorps i Grendehuset tirsdag 2. juni fra kl. 19-21 ta kontakt med styret snarest på 

styretikroppanmarka@gmail.com . Om ingen melder seg innen 13.05.20 forbeholder styret 

seg retten til å kontakte aktuelle medlemmer personlig.  

 

Hvordan opprette bruker på TOBB sine sider 
Dette gjøres enkelt ved å gå inn på www.tobb.no og trykk på “min side” øverst til høyre på 

siden. Her trykker man «registrer bruker» om man ikke allerede har en bruker fra før. Da 

kommer det en ny boks der man må legge inn e-post eller mobilnummer, samt ønsket 

passord (Passordet må ha minst 8 tegn, stor og liten bokstav, samt tall). Når dette er gjort vil 

det komme opp en boks om samtykker til elektronisk kommunikasjon. Det er ikke et krav til 

at dette må godkjennes for at eierne kan stemme på «min side». Man kan også endre epost 

og telefonnummer hvis ønskelig. Når dette er bekreftet vil man komme inn på «min side», og 

følgende vil vise seg på toppen av siden (eksempel).  

 

 

Ved gjennomføring av Generalforsamling, vil man få tilgang ved å trykke på “delta”. Da vil 

man komme videre til sakslisten for Generalforsamlingen. Følgende bilde vil da dukke opp 

(eksempel): 
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Her vil alle saker i innkallingen være tilgjengelig, med mulighet for å stemme på de ulike 

sakene. Man må stemme på hver enkelt sak i kronologisk rekkefølge. Hvis man ikke vil avgi 

stemme på en sak, må man avgi en såkalt blank stemme.  

 

Hvis man vil avgi en stemme, så trykker man på saken og en beskrivelse av saken vil 

komme opp. Når man avgir en stemme, vil man automatisk bli tatt tilbake til sakslisten. Når 

medeieren er ferdig med å stemme, vil man få en kvittering på e-post.  

 

Stemming ved valg 
Ved valg vil man få opp flere kandidater, og skal da trykke på kandidaten(e) man ønsker å 

stemme på. Det vil også komme en tekst der det står hvor mange stemmer som gjenstår å 

avgis. Det er to i styret som er på valg, og man må da stemme på to forskjellige kandidater. 

Hvis man kun har brukt en stemme vil man ikke kunne gå til neste sak før det er avgitt to 

stemmer totalt. Når man først har stemt på en kandidat er det ikke mulig å endre denne 

stemmen i ettertid. Når stemmen(e) er avgitt vil man ikke automatisk komme tilbake til 

sakslisten, men må trykke på knappen «tilbake til sakslisten» nederst på siden.  

 

Styret gjør oppmerksom på at det ikke er mulig med benkeforslag på digital 

Generalforsamling.  

 

3 



11.05.20 Kroppanmarka Grendelag  

Mulighet for manuell stemming 
Vi har forståelse for at noen av våre medlemmer av ulike grunner har utfordringer med en 

digital Generalforsamling. Styret har derfor lagt opp et alternativ til manuell avstemming for 

de som absolutt ikke kan benytte seg av en digital løsning. Disse bes på forhånd om å 

melde seg til styret på e-post til styretikroppanmarka@gmail.com eller på SMS til styreleder 

Halvor Holder på 454 75 727. Den manuelle avstemmingen vil foregå i Grendehuset tirsdag 

02.06.20 mellom kl. 19-21, og du vil få tildelt et tidspunkt innenfor denne tiden hvor du skal 

møte til avstemming.  
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