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Emne Årsmøte i Sofienbergggata 13 A-E vil finne sted 7. april - vi mangler ditt
digitale samtykke

Avsender Styret Sofienberggata13 A-E <styret@sofienberggata13.no>
Dato 2021-02-23 14:28

Vibbo_plakat_årsmøte.pdf(~264 KB)

Hei,

Du får denne mailen fordi vi mangler ditt digitale samtykke.

Årsmøtet i Sameiet Sofienberggata 13 A-E vil pga. den pågående corona pandeminen ikke kunne avholdes fysisk i år som i fjor. Vi vil
derfor benytte OBOS sin løsning for Digitalt Årsmøte som er på OBOS sine systemer som sameiet bruker.

For å kunne være med å stemme digitalt forutsetter dette at dere har registrert dere og tillatt digital kommunikasjon.

Dette gjør dere ved å gå inn på VIBBO.NO å registrere dere med deres telefonnummer. Da får dere en lenke hvor dere kan opprette
profilen deres.

VIBBO er tilgjengelig både på PC via VIBBO.NO og på app på alle typer smart telefoner.

Under meny punktet "Min Profil" finnes det en boks som heter "Jeg godkjenner elektronisk kommunikasjon fra borettslaget og dets
forretningsfører. Dere på klikke og sette en hake i denne boksen. (se bildet). Legg også til deres e-post her hvis dere har dette.

Når dere har gjort dette vil dere få invitasjon til årsmøtet elektronisk og dere vil kunne stemme som dere pleier. Årsmøtet vil gå over
flere dager slik at det ikke er noen hast med å gå inn allerede den 7. april. Den digitale avstemningen vil vare i 3 dager.
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Vi vil også bruke mail til å sende ut forvarsel til årsmøtet. Ønsker dere å sende inn forslag kan vi kun motta dette elektronisk på mail. Vi
har ingen mulighet til a skanne inn brev eller skriv som er lagt i postkassa vår. Har dere ikke e-post så spør noen om hjelp, enten
familie eller andre i sameiet som kan hjelpe dere med dette.

Forslag kan også sende inn via VIBBO innen gjeldende frister.

Varsel om årsmøtet vil bli sendt ut innen fristen ca. 8-10 dager før årsmøtet som starter den 7. april.

Vi håper så mange som mulig kan og vil delta!

--  
Med vennlig hilsen Styret 

Sameiet Sofienberggata 13 A-E 

https://vibbo.no/sofienberggt-13-a-e/om
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