
 

 

Ønsker du å bidra til å gjøre 

Borettslaget bedre?  

 
Årets valgkomité trenger forslag til nye kandidater til styret. Innstilling til nye styremedlemmer vil bli lagt fram for 

generalforsamlingen. 

Kunne du tenkt deg å stille, eller kjenner du til noen du vil anbefale? 

 

Vi ønsker et styre bestående av kvinner og menn som utfyller hverandres kompetanse, personlige egenskaper, 

interesser, erfaringer og alder. Et styre av engasjerte mennesker som ønsker å gjøre en god jobb for borettslaget! 

Hvis du er god på økonomi, IT, kommunikasjon, bygg og anlegg, jus, styre- og organisasjonsarbeid eller andre ting du 

tror styret kan ha bruk for, så vil vi veldig gjerne kunne bruke din kompetanse. 

Vi har også bruk for folk som generelt er lærevillige og interessert i å utvikle borettslaget. 

Personlige egenskaper er en viktig kompetanse i seg selv! 

 

 

På generalforsamlingen 2020 stemmes det over følgende verv: 

• Styreleder - velges inn for 1år 

•  2 styremedlemmer - velges inn for 2 år 

•  2 varamedlemmer - velges inn for 1 år 

•  2 medlemmer til valgkomiteen - velges inn for 1 år 

•  1 representant + 1 vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år 

 

Styret forvalter borettslagets verdier på vegne av beboerne. Husk at vi er et borettslag og at vi alle eier hele 

bygningsmassen og tomten i fellesskap.  Derfor er det viktig med ditt engasjement!   

Styret leder den daglige driften av borettslaget, alt fra daglig vedlikehold, håndtere henvendelser, holde styremøter 

og ordne opp i brudd på husordensreglene. samt arbeidsgiveransvar for vaktmestrene.  

Det er utfordrende, men lærerikt og spennende å sitte i styret.  

Du får også honorar for styrevervet! 

 

Spørsmål og forslag til kandidater kan sendes til valgkomiteen: 

Brev:                                                                                                     E-post: 

Valgkomitéen v/Stubberudlia borettslag                                       valgstubberudlia@gmail.com 

Tvetenveien 243 

0675 Oslo. 

 

Forslag kan også leveres på styrekontoret som er åpent på mandager kl. 18-19, eller i postkassen utenfor 

styrekontoret. 

Forslaget må inneholde fullt navn og kontaktinformasjon til den som stiller eller foreslås, og  

gjerne en beskrivelse av kandidatens bakgrunn, samt litt om motivasjonen for å stille til valg.  

Frist for å gi innspill til valgkomitéen er mandag 17. februar 2020 

 

                                                 
Bli med og engasjer deg – det nytter! 

 

 

Vennlig hilsen:   

Karin Bojer-Letrud og Camilla Løkken 

Valgkomité Stubberudlia Borettslag 2020 
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