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Innkalling til årsmøte

Styret innkaller til ordinært årsmøte i Sameiet Sinnes Terrasse.  
  
Innkallingen inneholder årsregnskap for 2021, samt informasjon om de sakene som skal
behandles på årsmøtet.  
  
Styret ber om at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse ved å møte opp på
årsmøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal
forvalte ditt bomiljø det kommende året.  
  
Hvem kan delta på årsmøtet?  
Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For
boligseksjoner har også seksjonseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av
seksjonseierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg.  
  
Det kan avgis kun én stemme pr. seksjon.  
  
Du har rett til å møte ved fullmektig



Torsdag 19.05.2022, kl. 19:00
Thon Hotel Maritim. Stavanger kl. 19:00  
  

Saksliste
1 Konstituering  
  
    1.1 Valg av møteleder og sekretær  
  
    1.2 Valg av 1 eier til å undertegne protokollen sammen med møteleder  
  
    1.3 Godkjenning av innkalling og saksliste  
  
2 Årsregnskapet for 2021    
  
3 Orienteringssak: Informasjon fra styret  
  
4 Godtgjørelse til styret  
  
5 Dokumentasjon på utført arbeid av Bravida i vannskap  
  
6 Valg 2022  
  
    6.1 Valg av leder for 1 år  
  
    6.2 Valg av 2 styremedlem    
  
    6.3 Valg av 2 varamedlem for 1 år    
  
    6.4 Valg av valgkomité  
  

Styret    
Sameiet Sinnes Terrasse  
  



Årsregnskapet for 2021 2.

Forslag til vedtak: Årsregnskapet vedtas som sameiets regnskap for 2021.  
De disponible midler overføres til neste år.  
  
  

Orienteringssak: Informasjon fra styret3.

Forslag til vedtak: Tas til orientering.  
  
  

Godtgjørelse til styret4.

Forslag til vedtak:

Styret foreslår følgende vedtak for sak 4: samme som for 2020

Godtgjørelse til styret fastsettes til kr 55000.-    
Styret foretar selv den interne fordelingen.

I tillegg ble det fastsatt ekstra honorar til styremedlem Fredd
Gilbert Rundevold på kr 15 750. Dette gjelder for oppgaver han
har påtatt seg, som går ut over oppgaver som følger å sitte i
styret. Drift av Sameiets Web. Denne ble avsluttet 31.12.2021.
Skal bokføres mot drift av Web  
  
  

Dokumentasjon på utført arbeid av Bravida i vannskap5.

Styrets innstilling:

innsendt av Irene Haugland Leil 111

Sak til sameiermøte 19/05-22 kl 19:00 Thon Hotel Maritim
Ber om gjennomgang og forklaring av originalfaktura fra Bravida på kostnader knyttet til
rørarbeid i fordelingsskap.
Ber om at faktura blir lagt frem i sin helhet.
Presiserer at vi ber Ikke om faktura fra Bate til eierne, men originalfaktura fra Bravida!

Saken er styrebehandlet, dokumentasjon er også gitt tidligere.

Styret vil presentere en powerpoint dokumentasjon for utført
arbeid og faktura og faktura grunnlag for hver enkelt leilighet .
Den faktura som er sendt ut kommer fra Bravida som
grunnlag ,Bate lager ikke egne fakturer, faktura er uten noen som
helst påslag.  
  
  



Valg 20226.
Er det noen som kan tenke seg styret verv så vær grei og kontakt undertegnende

Hadde hvert greit med noen nye som kan være med og dra lasset videre.

Jeg som leder er på valg og tar kun ett nytt år  gjenvalg hvis ønskelig, da har jeg sittet i
styre i 15 år på tide med utskifting.

 

Valg av leder for 1 år6.1
Stein Jensen ønsker avgang, kan ta 1 år gjenvalg  hvis ønskelig

Valg av 2 styremedlem 6.2
Øystein Hermansen er forespurt og tar gjenvalg. 2 år

Terje Østvoll har overtatt for Fredd Rundevold pga sykdom, er forespurt og tar
gjenvalg 1år

Valg av 2  varamedlem for 1 år 6.3

Valg av valgkomité6.4
Sameiet treng en valgkomité bestående av 2 personer 



Budsjett 2022Regnskap 2020Regnskap 2021

635 Sameiet Sinnes Terrasse

Note

Inntekter
Innbetalt felleskostnader 519 228472 004519 208
Innbetalt felleskostnader næring 0417 4680
Leieinntekt garasje 115 072111 824115 072
Innbetalt for tv, Internett og/eller alarm 216 000226 260221 130
Andre driftsinntekter 011 000253 2391
Lading el-bil 7 0003 7023 128
Sum Inntekter 857 3001 242 2581 111 777

Kostnader
Styrehonorar, lønn etc. 60 66572 23778 1912
Forretningsførerhonorar 60 65057 50458 944
Tilleggstjenester forretningsfører 4 0003 4253 936
Revisjonshonorar 6 3005 6686 6393
Drift og vedlikehold 245 500969 324546 4254
TV og/eller internett 216 000208 268212 757
Renovering 0161 58005
Forsikringer 100 825106 66091 658
Energi/strøm 50 00016 05831 596
Administrasjonskostnader 34 00036 9177 046
Sum kostnader 777 9401 637 6401 037 191

Driftsresultat 79 360-395 38274 586

Finansielle poster
Renteinntekter 03 072388
Netto finanskostnader 0-3 072-388

Resultat 79 360-392 31074 9746

Årsregnskap



Regnskap
2020

Regnskap
2021

635 Sameiet Sinnes Terrasse

Note

EIENDELER
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Restanser fellesutgifter 7 6837 683
Forskuddsbetalte kostnader 61 68057 648
Andre fordringer 9 0645 977

Bankinnskudd og kontanter
Innestående på driftskonto 496 729583 936
Sum omløpsmidler 575 156655 244

SUM EIENDELER 575 156655 244

Balanse 2021



Regnskap
2020

Regnskap
2021

635 Sameiet Sinnes Terrasse

Note

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital 504 228579 202
Sum egenkapital 504 228579 2027

Gjeld
Avsetninger og forpliktelser

Langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalt fellesutgifter 9 0649 409
Leverandørgjeld 55 16342 796
Skyldig off. avgifter 2 1320
Påløpt lønn, honorarer og feriepenger 1 6800
Annen kortsiktig gjeld 2 88923 836
Sum kortsiktig gjeld 70 92876 041

Sum gjeld 70 92876 041

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 575 156655 244

Stavanger 31.12.21
Bate boligbyggelag

Sted:____________________, dato:___________

Stein Jensen
Leder

Terje Østvoll
Styremedlem

Øystein Hermansen
Styremedlem

Balanse 2021



Noter 635 Sameiet Sinnes Terrasse

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel. Dersom det er tatt opp felles gjeld er dette klassifisert som langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Frivillig avsetning til vedlikehold klassifiseres som egenkapital.

Fordringer
Restanser og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning for tap gjøres på
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Anleggsmidler
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.
Anskaffelser av varige driftsmidler med vesentlig verdi avskrives over driftsmidlets levetid.  Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende
under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Inntekter
Inntekter ført i regnskapet følger opptjeningsprinsippet.

Disponible midler.
Disponible midler vises i særskilt note.  Med disponible midler menes omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.
Oppstillingen over disponible midler følger følgende oppstillingsplan:
A.     Disponible midler fra foregående årsregnskap.
B.     Endring i disponible midler
C.     Disponible midler årets regnskap.

Note 1 - Andre driftsinntekter

Kr.   253.239- ekstra innbetaling for sjekk og reperasjon vannskap

Note 2 - Styrehonorar, lønn etc.
Regnskap

2020
Regnskap

2021

Lønn, feriepenger 15 1200
Styrehonorar 50 00070 750
Arbeidsgiveravgift 7 1177 441
Sum personalkostnader 72 23778 191
Boligselskapet ingen ansatte og dermed ingen pensjonsforpliktelser.

Noter 635 Sameiet Sinnes Terrasse



Noter 635 Sameiet Sinnes Terrasse

Note 3 - Revisjonshonorar
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon.

Note 4 - Drift og vedlikehold
Regnskap

2020
Regnskap

2021

  6500 Verktøy 5813 866
  6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 151 613407 575
  6610 Lekkasjer toppdekke garasje 684 0920
  6630 Reparasjon og vedlikehold uteområde 107 688115 911
  6690 Reparasjon og vedlikehold annet 22 31415 762
  6730 Honorar for teknisk rådgivning 3 0370
  6780 Løpende drifts- og serviceavtaler 03 311
Sum 969 324546 425
Div vedlikeholds oppdrag    kr. 78.797,- er utført
av Offshore Material & Logistics hvor styreleder Stein Jensen  er eier.
Konto 6600, Posten her inkluderer kostnader ifm vannskap.

Note 5 - Renovering/Vedlikehold
RegnskapRegnskap

20202021

Snøsmelteanlegg ,Haga Installasjon 161 5800
Total 161 5800

Noter 635 Sameiet Sinnes Terrasse



Noter 635 Sameiet Sinnes Terrasse

Note 6 - Disponible midler
Regnskap

2020
Regnskap

2021

DISPONIBLE MIDLER

Resultat -392 31074 974

Endring disponible midler -392 31074 974

Omløpsmidler 575 156655 244

Kortsiktig gjeld 70 92876 041

Disponible midler 504 228579 202

Note 7 - Egenkapital
Regnskap

31.12.20
Årets resultatRegnskap

31.12.21

Sameiekapital, beboere 504 22874 974579 202

Sum Egenkapital 504 22874 974579 202

Noter 635 Sameiet Sinnes Terrasse



Resultat og balanse med noter for Sameiet Sinnes Terrasse.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Sameiet Sinnes Terrasse

Styreleder Stein Jensen (sign.) 20.04.2022
Styremedlem Terje Østvoll (sign.) 19.04.2022
Styremedlem Øystein Hermansen (sign.) 19.04.2022



KPMG AS 
Forusparken 2  
Postboks 57  
4068 Stavanger  

Telephone +47 45 40 40 63 

Internet www.kpmg.no 

Enterprise 935 174 627 MVA 

 

Til årsmøtet i Sameiet Sinnes Terrasse 

Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 

Vi har revidert Sameiet Sinnes Terrasses årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, 
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 

• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2021, 
og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av sameiet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional 
Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i 
samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med 
årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. 
Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet 
er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller 
hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig 
informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 
kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
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Uavhengig revisors beretning - Sameiet Sinnes Terrasse 
 

 

2 

 

eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det 
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å 
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter 
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger 
eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
sameiets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis 
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at sameiet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 

 
Stavanger, 22. april 2022 
KPMG AS 
 
 
 
Monica Rosnes 
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Monica Roth Rosnes
Statsautorisert revisor
På vegne av: KPMG AS
Serienummer: 9578-5997-4-231508
IP: 89.8.xxx.xxx
2022-04-22 11:36:39 UTC
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Informasjon fra styret

Om Sameiet Sinnes Terrasse
Sameiet Sinnes Terrasse ligger i Sirdal kommune og består av 45 enheter. Boligselskapets
organisasjonsnummer er 993907405.  
  
Bate boligbyggelag er boligselskapets forretningsfører.  

Styret
Styret har i denne perioden bestått av:  
Leder, Stein Jensen  
Styremedlem, Terje Østvoll  
Styremedlem, Øystein Hermansen  
Varamedlem, May-Elin Hegland  
Varamedlem, Fredd Gilbert Rundevold

Styrets arbeid i perioden
Møtevirksomhet:  
Det har i denne perioden vært avholdt 3 styremøter hvor i alt 26 protokollerte saker har
vært behandlet.    
  
  
Styret har arbeidet med følgende saker i perioden:

Ny hjemmeside er nå ferdig i helt ny og moderne drakt. Ny pin kode vil bli sendt alle
brukere og denne skal selvsagt ikke deles med noen. Vi ber alle om å registrere seg på nytt
for at vi skal ha siste oppdaterte personalia.

I august 21 gikk Bravida gjennom alle leiligheter og utbedret drypp/lekkasjer/svetting i
manifold i rørskap for vann og alt skal nå være i orden. Skulle det mot formodning være
noe drypp/svetting så må beboere gi beskjed med en gang til styret så får vi Bravida på
plass for utbedring.  

Etter kontroll av utstyr for brannvarsling og sprinkleranlegg ble det påpekt avvik i alle
leiligheter i teknisk rom (rommet hvor VV-bereder, stoppekran for vann og sikringsskap
befinner seg) på grunn av at det manglet sprinkler i taket. Dette rommet, som vi alle stort
sett også benytter som bod og hvor det derfor oppbevares brennbart materiell, skulle ideelt
hatt automatisk slukkeutstyr. Det er lite vi kan gjøre med det nå, men styret anbefaler alle
å montere egen brannvarsler i dette rommet for å øke sikkerheten.

Følere og termostat for varmekabler i gangsti/innkjørsel ble skiftet på garanti.

Sprinkleranlegg i garasjen er blitt oppgradert på grunn av kondens i tappekraner som førte
til frostsprengning.    
  
HMS-arbeid:

Styret har hovedansvar for brann og vannsikkert til sameiet og har bedt alle sameiere skifte
ut brannvarslere og brannslukkere. De fleste har gjort dette, men en god del gjenstår. Det
er viktig at alle er sitt ansvar bevisst og utfører dette da brannsikring angår både egen og
andres sikkerhet.

Det er veldig viktig at det er minst 5 grader inne i leiligheten om vinteren. Ikke skru av
varmen for å spare strøm da dette kan fort bli dyrt dersom det oppstår skader. Dette er
nødvendig for å unngå frostsprengte vannrør. I tillegg må alle passe på å ikke oppbevare
brennbart materiale nær varmekilder.



Styret vil også opplyse om at det ikke er tillat å benytte bålpanner og lignende som har
åpen ild på terrasser eller utenfor egen leilighet grunnet stor brannfare.  

Annen info:

Styret vil presisere at tilgang til sameiets leiligheter med bruk av hovednøkkel vil bare
gjøres med eiers samtykke eller i forbindelse med brann. Det er bare brannvesenet og
styreleder som som har tilgang og nøkkel benyttes bare i nødstilfeller. Hovednøkkel vil ikke
bli brukt under noe omstendigheter hvis noen ankommer Sirdal og har glemt egen nøkkel
eller lignende hendelser. Styret anbefaler alle og installere egen nøkkelboks med en
reservenøkkel. Dersom noen trenger en ekstra nøkkel for dette formål, kontakt med
sameiets rådgiver. Info ligger på vår hjemmeside.

Husk stoppekran for vann i hver leilighet SKAL stenges når leilighet forlates. Dette er et
krav i henhold til forsikringsvilkår. Skulle det oppstå en skade der vilkår ikke er oppfylt, vil
den enkelte sameier bli holdt ansvarlig for samlet skadeomfang  

Styrets planer fremover 2022
Det må leies inn lift for å komme opp å rengjøre alle takrenner, klippe deler av torvtak som
henger over rennene samt klippe høyt gress/ugress rundt pipehattene for ventilasjon på
takene.

Planlegger beising av endeveggene i hus 1 & 3. Dette er store flater.

Vanlig vedlikehold av alle uteområdene & rengjøring av garasje.

Forsikringsavtale
Sameiet Sinnes Terrasse er forsikret i Tryg Forsikring med polisenummer 7771186.    
  
Styret skal kontaktes i alle forsikringssaker.    
  
Beboer må selv sørge for å ha innboforsikring.    
  

Årsmeldingen er godkjent av styret.



FULLMAKT
  
  
  
Jeg gir herved fullmakt til :..................................................................................   
(bruk blokkbokstaver)

  
å møte og avgi stemme på mine vegne på årsmøtet den...............2022.

  
  
  
Navn:...............................................................................................................   
(bruk blokkbokstave)

  
  
Adresse: ..........................................................................................................

  
  
  
Selskapets navn: .............................................................................................

  
  
  
Dato: .................. 2022

  
  
............................................................................................   
(seksjonseiers underskrift)

  
  
  
Det må ikke gjøres endringer på dette fullmaktsskjemaet –eller føres på utfyllende tekst i
forbindelse med saker som skal opp på møtet. Dette vil kunne medføre at fullmakten blir
annullert.

Alternative fullmakter må ha samme innhold. En eventuell representant for medlemmet
må kunne dokumentere at denne kan signere på vegne av seksjonseier.    



Forretningsfører: 
Bate boligbyggelag 
51 84 95 00 
bate.no 

Bate er boligbyggelaget for alle som bor og lever i Rogaland. 
Vi jobber hver dag med å gjøre livet enklere for våre 55 000 medlemmer: 
Gjennom å bygge og forvalte gode boliger, tilby nyttige tjenester, bonuser 
og rabatter og ved å utvikle morgendagens bomiljø og -opplevelser. 
Siden starten i 1946 har vi bygget mer enn 13 000 hjem. 
I dag forvalter Bate 25 000 boliger i regionen. 
 


