
INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2021 I 
SAMEIET NØSTET PANORAMA

Det innkalles til ordinært årsmøte.  

Årsmøte vil i år foregå digitalt, link til møte blir sendt på e-post eller sms.

Digitalt årsmøte gjennomføres i to runder: høringsrunde og avstemmingsrunde.  

Høringsrunde varer fra 12. april kl 08:00 - 13. april kl 20:00. Under høringsrunden kan
alle seksjonseiere se gjennom sakene, kommentere og stille spørsmål.    
Avstemmingsperioden varer fra 15. april kl 08:00 - 16. april kl 20:00. Det er her man
kan avgi sin stemme i sakene.  

Styreleder Runar Andre Larsen er tilgjengelig pr telefon, 907 85 301, hvis noen har
behov for å diskutere sakene eller har spørsmål til gjennomføringen av digitalt årsmøte.  

Brukerveiledning for hvordan man deltar på digitalt årsmøte er vedlagt i
innkallingen.  

Fordi årsmøte gjennomføres digitalt vil man ikke vite antall fremmøtte før årsmøte er
ferdig. Protokollen fra årsmøte vil vise hvor mange som deltok.  

Til informasjon har styret planer om å kalle inn til beboermøte så snart situasjonen
tillater det.  
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Rapport fra styret2.
Det er ikke lenger et lovkrav å skrive årsberetning. Dette som følge av en endring i
regnskapsloven fra 2018. Rapport fra styret er frivillig og følger vedlagt. Rapport fra
styret tas til etterretning.

Behandling og godkjenning av årsregnskapet 2020 3.

Forslag til vedtak:

Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2020 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2020
anbefales godkjent.  

Årsmøte godkjenner årsregnskapet for 2020.  

Behandling og godkjenning av budsjett for 20214.

Forslag til vedtak:

Budsjett for 2021 følger vedlagt. Budsjett for 2021 anbefales godkjent.  

Årsmøte godkjenner budsjett for 2021.  

Godtgjørelse/honorar til styret og evt andre utvalg5.

Forslag til vedtak:

Det forslås at styrehonorar for perioden fra årsmøte 2021 til årsmøte 2022 settes til kr
65 000 og at honoraret fordeles internt av styret.  

Styrehonorar for perioden fra årsmøte 2021 til årsmøte 2022
settes til kr 65 000. Honoraret fordeles internt av styret.  

Valg av styre6.
Følgende styremedlemmer er ikke på valg:

Runar Andre Larsen (valgt til 2022)

Hans Rudi Nilsen (valg til 2022)

Øystein Jensen (valg til 2022)

3 styremedlemmer og 1 varamedlem er på valg.

Valg av styremedlemmer6.1

Forslag til vedtak:

3 styremedlemmer er på valg.

Valgkomiteens innstilling:

Joseph Vasquez (styremedlem 2021 - 2023)

Martine Male Kolberg (styremedlem 2021 - 2023)

Thomas Sandland (næring - styremedlem 2021 - 2023)

Valgkomiteens innstilling:

Joseph Vasquez (styremedlem 2021 - 2023)



Martine Male Kolberg (styremedlem 2021 - 2023)

Thomas Sandland (næring - styremedlem 2021 - 2023)

Valg av varamedlem6.2

Forslag til vedtak:

1 varamedlem er på valg.

Valgkomiteens innstilling:

Ernst Ståle Øvstetun (varamedlem 2021 - 2023)

Ståle Øvstetun (varamedlem 2021 - 2023)

Innkomne saker 7.
Alle saker som skal taes opp på møtet må være nevnt i innkallingen.

Endring av Husordensregler for Sameiet Nøstet Panorama7.1

Forslag til vedtak:

Styret vil foreslå en presisering av punkt  3 Fellesarealer - kulepunkt 3.  

Endring er markert i kursiv  
  

Uten forhåndssamtykke fra styret er det ikke tillatt å endre utseende på eller skifte ut
vindu eller utgangsdør, listverk eller andre bygningsdeler med front mot fellesareal.  
Det samme gjelder maling, beising og oljing av terrasser og balkonger, som medfører
fargeendring.

  
Årsmøte godkjenner presisering av husordensregler punkt 3
Fellesarealer – kulepunkt 3 til:

Uten forhåndssamtykke fra styret er det ikke tillatt å endre
utseende på eller skifte ut vindu eller utgangsdør, listverk eller
andre bygningsdeler med front mot fellesareal. Det samme
gjelder maling, beising og oljing av terrasser og balkonger, som
medfører fargeendring.

Feilmerket H-nummer til leiligheter 7.2

Styrets innstilling:

Innsender av sak: Per Vågen.

Mange (alle?) såkalte H-numre for leiligheter (som nummer A0201, B0302, etc.) i
Sameiet er ikke i samsvar med det offentlige registeret.  
H-nummeret ble definert av utbygger i sin tid og levert til kommunen for registrering
hos Kartverket. Kommunen har angivelig lagt forslaget til side og innført kommunalt
system. Kommunen mener at leiligheter til venstre i hver etasje skal slutte på 1 i hver
oppgang. Nøstet Panorama har motsatt; leilighet til høyre slutter på 1.

For eksempel har BOB-faktura valgt kommune-nummerering; mens strømleverandør
og andre følger det opprinnelige systemet.  
Dette kan skape forvirring ved bruk av bod/ringeapparat/strøm-/vannmåler, ved
salg/kjøp av leilighet, brannutrykning, osv.  
Ønsker at Styret tar kontakt med Bergen Kommune og får ryddet opp i H-nummeret
og samtidig sørger for installasjon av klisterlapp i dørkarmene som viser riktig
leilighetsnummer.  

Kommentar fra styret:  
Bergen Kommune har registrert rett H-nummer på seksjoner i
Sameiet Nøstet Panorama.  



  
H-nummer må følge adresse (Eks. Nøstegaten 54B, H000)    
  
Sameiet Nøstet Panorama har valgt å benytte utbyggers
identifikasjon av seksjoner, som er blokk A, B, D og E. +
nummer på etasje (01) og nummer på seksjon, regnet fra sjø
(01)    

  
Forslag til vedtak:  
Sameiet Nøstet Panorama opprettholder intern identifikasjon av
seksjoner.  
Seksjonseiere oppfordres til å sørge for at H-nummer klistres i
dørkarmen.



FULLMAKT
Jeg ___________________ eier av seksjon nr ____________________

har ikke mulighet til å møte på årsmøte.

  
Jeg gir derfor min fullmakt til:

Navn: _________________________________

  
  

Sted _________________________________ Dato _______________

  
  

Underskrift seksjonseier/fullmaktsgiver: ____________________________________





Rapport fra styret i SAMEIET NØSTET PANORAMA for 
2020

Virksomhetens art og lokalisering
Selskapet Sameiet Nøstet Panorama, org. nr. 916 48 4690, er et eierseksjons-
sameie. Sameiets virksomhet er knyttet til fellesdrift av eiendommen gnr. 1689,
bnr. 840 i Bergen kommune. Eiendommen er oppdelt i tinglyste eierseksjoner i
medhold til lov av 23. mai 1997 nr. 31 (opphevet eierseksjonslov), og består av
totalt 105 seksjoner inkludert 7 næringsseksjoner.

Styrets sammensetning
Styret har bestått av fem medlemmer, en kvinner og fire menn, hvorav ett medlem med
innvandrerbakgrunn og 2 varamedlemmer.

Styret følger eierseksjonsloven § 6

Styrets sammensetning

Styreleder, Runar A. Larsen, Galeasveien 11  
Styremedlem, Thomas Szwarc Sandland, Grimstadveien 112 A  
Styremedlem, Hans Rudi Nilsen, Nøstegaten 54 B  
Styremedlem, Martine Male Kolberg, Nøstegaten 50 A  
Styremedlem, Joseph Noel Sengco Vasquez, Nøstegaten 54B  
Varamedlem, Ernst Ståle Øvstetun, Volldalsvegen 1C  
Varamedlem, Øystein Jensen, Nøstegaten 44

Møtevirksomhet
Styret har hatt 9 møter i perioden.

Det er gjennomført 1 beboermøte

Helse, miljø og sikkerhet
Sameiet er ikke direkte arbeidsgiver, men HMS vil alltid ha første prioritet i Sameiet. I
Sameiet er det et overordnet mål å skape trivsel og trygghet for våre seksjonseiere. Vi
retter ekstra fokus mot forhold som brannvern, elektriske anlegg og utstyr, vedlikehold av
bygning, tilsyn med lekeplasser og ytre miljø. Systematiske tiltak skal iverksettes for å
forebygge uhell eller ulykker og sikre nødvendig informasjon til den enkelte.

Det har ikke vært rapportert noen ulykker i forbindelse med arbeid utført av leverandører
til sameiet. Det er innført nulltoleranse overfor forurensing, ulykker og diskriminering.

Sameiets virksomhet har ikke medført forurensning eller utslipp som kan være til skade
for det ytre miljø.

Styret har tatt i bruk Bevar HMS som verktøy til å dokumentere HMS arbeidet.

 Forsikring
Eiendommen er fullverdiforsikret i Tryg, kundenummer 106764091.    
Skader som en seksjonseier mener vil være dekket av sameiets boligforsikring, sendes
styret. Det er styret som melder eventuelle skader til Tryg.

Privat innbo/eiendeler må den enkelte selv forsikre.



Forsikringsavtalen er lagt ut på sameiets nettside: www.nostetpanorama.no

Driftsvurderinger
For å bedre kommunikasjon med seksjonseiere ble det 10.09.2020 gjennomført
beboermøte. Styret kvitterte ut saker fra årsmøte og orienterte om de saker styret
arbeidet med. I tillegg har styret arbeidet aktiv med hjemmesiden og Facebook, samtidig
som det er sendt informasjon på e-post til de adresser styret har mottatt. Styret har
mottatt og besvart 205 henvendelser fra beboere.

Styret har engasjert BOB for å gjennomføre kontroll av bygninger med hovedfokus på
reklamasjon for nybygg. Dokumentasjon er oversendt Constructa AS, og det er
gjennomført felles befaring for oppfølging. Constructa AS har startet arbeide med
utbedringer.

Ytterveggene i sykkelparkeringen er forsterket slik at det blir trygt å benytte
sykkelparkeringen.

Det har ikke vært mulig å gjennomføre kurs i bruk av brannpanel i 2020. Styret valgte å
sende ut oppdatert branninstruks til seksjonseiere. Det er viktig at alle beboere gjør seg
kjent med instruksen, slik at vi unngår full evakuering av sameiet ved feilmeldinger.

Ansvar for drift og vedlikehold av bryggeområdet er ikke avklart med Bergen Kommune.
Det arbeides med å få på plass en avtale med kommunen.  

Styret arbeider løpende med å følge opp sameiets avtaler og sørge for at vi har gode
serviceavtaler for fellesinstallasjoner.

Det er nå over 30 parkeringsplasser som har ladepunkt til elbil, og det utfordrer
strømnettet til sameiet. Eierseksjonsloven regulerer seksjonseieres rett til å få etablert
ladepunkt i sameiet. Seksjonseier kan kreve at det arbeidet som er nødvendig for å
oppnå dette blir utført. Styret vil gi en nærmere orientering i årsmøte.

 Oversikt næringsseksjoner: 
Blokk Etasje Firma  
A 1 Nr 1 Fitness    
A 2 Den Indre Sjømannsmisjonen  
A 3 TAG Arkitekter Bergen  
C 1 Bunnpris  
D 1 Atelie/kafe  
E 2 Revisorgruppen Hordaland AS  
E 3 Sandland Holding AS

Årsregnskap
Årsregnskap med noter som er lagt fram, gir etter styres mening et rettvisende bilde av
virksomhetens inntekter, kostnader, eiendeler og forpliktelser. Regnskapet viser et
overskudd på kr. 712.390,-

Årsmeldingen er godkjent av styret 23.03.2021



Budsjett 2021Budsjett 2020Regnskap 2019Regnskap 2020

RESULTATREGNSKAP 2020 SAMEIET NØSTET PANORAMA

Note

Driftsinntekter
Felleskostnader 3 359 0003 295 0003 196 2903 385 2811
Andre inntekter 40 00050 00046 71947 5502
Sum inntekter 3 399 0003 345 0003 243 0093 432 831

Driftskostnader
Styrehonorar 65 00060 00060 00060 0004
Arbeidsgiveravgift 9 1008 5008 4606 060
Felles strøm og varme 918 000918 000900 335590 902
Andre kostnader fellesanlegg 10 00010 00000
Kommunale avgifter og eiendomsskatt 125 000115 000113 194118 050
Andre driftskostnader 1 184 9001 174 0001 131 1081 193 1435
Verktøy, inventar og driftsmateriell 80 00150 000190 96374 6926
Vedlikehold 268 401229 000155 059315 3327
Forretningsførsel 114 500120 000109 638141 0278
Revisjonshonorar 11 00010 00010 00010 0009
Andre konsulenthonorar 00084 250
Forsikring 129 000129 000116 628128 543

Sum driftskostnader 2 914 9022 823 5002 795 3862 721 998

Driftsresultat 484 098521 500447 623710 833

Finansinntekt- og kostnad
Renteinntekter bank 002 6861 591
Andre renteinntekter 001 3830
Finansinntekter 004 6000

Sum finansinntekter 008 6691 591

Andre rentekostnader 003 42434

Sum finanskostnader 003 42434

Resultat av finansinntekt- og kostnad 005 2451 557

Resultat 484 098521 500452 868712 390
Overført til/fra annen egenkapital 00-585 856712 390
Overført til/fra andre fond 001 038 7240
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20192020

BALANSE 2020 SAMEIET NØSTET PANORAMA

EIENDELER

Anleggsmidler
Varige driftsmidler

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 134 06957 432
Restanser felleskostnader 01 716
Forskuddbetalte kostnader 0135 115
Andre fordringer 117 0096 070

Sum fordringer 251 078200 333

Bankinnskudd og kontanter
Innestående bank 1 085 9252 043 630

Sum bankinnskudd og kontanter 1 085 9252 043 630

Sum omløpsmidler 1 337 0032 243 963

SUM EIENDELER 1 337 0032 243 963
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20192020

BALANSE 2020 SAMEIET NØSTET PANORAMA

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 0712 390
Andre fond 1 038 7241 038 724

Sum opptjent egenkapital 1 038 7241 751 114

SUM EGENKAPITAL 1 038 7241 751 114

GJELD

Avsetninger og forpliktelser
Langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalte felleskostnader 037 624
Leverandørgjeld 135 096280 681
Skyldig off. myndigheter 8 4608 460
Påløpt lønn, honorarer og feriepenger 154 72260 000
Annen kortsiktig gjeld 0106 083

Sum kortsiktig gjeld 298 279492 848

SUM GJELD 298 279492 848

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 337 0032 243 963

Sted:____________________, dato:___________

Runar A. Larsen
Styreleder

Thomas Szwarc Sandland
Styremedlem

Joseph Noel Sengco Vasquez
Styremedlem

Hans Rudi Nilsen
Styremedlem

Martine Male Kolberg
Styremedlem
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Noter til regnskapet

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov, NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak og forskrift om årsregnskap for borettslag.
Inntektsføring av leie skjer på leveringstidspunkt.

Note 1 - Felleskostnader
Budsjett 2021Budsjett 2020Regnskap 2019Regnskap 2020

  3801 Andel driftskostnader 2 948 5002 815 3002 760 0782 902 071
  3816 Kabel-TV 410 500479 700436 212472 918
  3825 Leieinntekter El-bil 00010 292

Sum 3 359 0003 295 0003 196 2903 385 281

Note 2 - Andre inntekter
Budsjett 2021Budsjett 2020Regnskap 2019Regnskap 2020

  3885 Andre inntekter 40 00050 00046 71946 990
  3900 Andre driftsinntekter 000560

Sum 40 00050 00046 71947 550

Note 3 - Lønnskostnader
.
Selskapet har ingen fast ansatte og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om tjenestepensjon.

Note 4 - Styrehonorar
Budsjett 2021Budsjett 2020Regnskap 2019Regnskap 2020

  5330 Styrehonorar 65 00060 00060 00060 000

Sum 65 00060 00060 00060 000
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Noter til regnskapet

Note 5 - Driftskostnader
Budsjett 2021Budsjett 2020Regnskap 2019Regnskap 2020

  6300 Kostnader møter/arrangement 20 00020 00016 66513 065
  6336 HMS 13 400003 350
  6345 Lyspærer, sikringer og batterier 0002 013
  6360 Renhold og matteleie 140 000132 000127 023131 868
  6370 Garasjer 26 00026 00025 57356 576
  6372 Heis 190 000190 000188 686210 499
  6374 Ventilasjon 80 00080 00082 20784 836
  6375 TV/Bredbånd 410 500468 000468 037487 639
  6376 Vaktmestertjenester 265 000250 000197 094177 687
  6391 Diverse serviceavtaler 32 000001 588
  6634 Vedl.hold brannalarmsystem 0010 7130
  6860 Kursutgifter 00012 295
  7770 Betalingsgebyrer 007 5496 504
  7779 Andre gebyr 4 0004 0001970
  7790 Andre kostnader 4 0004 0007 6015 155
  7791 Øredifferanser 00-570

Sum 1 184 9001 174 0001 131 1081 193 143

Note 6 - Verktøy, inventar og driftsmateriell
Budsjett 2021Budsjett 2020Regnskap 2019Regnskap 2020

  6503 Annet driftsmateriell 00118 3030
  6505 Låser, nøkler, postkasser, skilt etc. 50 00050 00045 51033 465
  6512 EL Bil ladepunkt m.m 108 0060
  6553 Abonnement og lisenser 30 000019 14441 227

Sum 80 00150 000190 96374 692

Note 7 - Vedlikehold
Budsjett 2021Budsjett 2020Regnskap 2019Regnskap 2020

  6601 Vedlikehold bygninger utvendig 150 00050 00020 518160 000
  6603 Vedlikehold elektrisk anlegg 40 00040 00036 40941 235
  6604 Vedlikehold utvendig anlegg 65 00065 00062 84089 496
  6635 HMS og brannvernkostnadar 13 40035 00035 29224 601
  6690 Vedlikehold 139 00000

Sum 268 401229 000155 059315 332

Note 8 - Forretningsførerhonorar
Budsjett 2021Budsjett 2020Regnskap 2019Regnskap 2020

  6710 Forretningsførerhonorar 114 500120 000109 638140 982
  6714 Forretningsførerhonorar tilleggstjenester 00045

Sum 114 500120 000109 638141 027
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Noter til regnskapet

Note 9 - Revisjonshonorar
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon.

Note 10 - Disponible midler
20192020

Disponible midler pr 01.01 01 038 724

Periodens resultat 452 868712 390

Endring disp midler i perioden 1 038 724712 390

Sum disponible midler 1 038 7241 751 114
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Resultat og balanse med noter for SAMEIET NØSTET PANORAMA.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For SAMEIET NØSTET PANORAMA

Styreleder Runar A. Larsen (sign.) 23.03.2021
Styremedlem Thomas Szwarc Sandland (sign.) 22.03.2021
Styremedlem Joseph Noel Sengco Vasquez (sign.) 18.03.2021
Styremedlem Martine Male Kolberg (sign.) 20.03.2021
Styremedlem Hans Rudi Nilsen (sign.) 19.03.2021



 

 
 

Revisorgruppen 

Hordaland AS 

Nøstegaten 56, 

N-5011 Bergen 

Tlf.: +47 55 21 07 80 

 

Avdeling Kvam: 

Sandvenvegen 40, 

N-5600 Norheimsund 

Tlf.: +47 56 55 00 70 

 

E-post: 

hordaland@rg.no 

 

Foretaksregisteret 

NO 987 547 502 MVA 

Bank 8580.14.20880 

 

www.rg.no 

 

Statsautoriserte 

revisorer 

 

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper. 

Til årsmøtet i Sameiet Nøstet Panorama 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2020 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Sameiet Nøstet Panorama sitt årsregnskap som viser et overskudd på              
kroner 712 390. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av sameiet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning 
er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 

Øvrig informasjon  

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsrapport og 
budsjett, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 
ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde 
konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
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. 

 

 

 



 
 

Statsautoriserte 

revisorer 

 

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsulentselskaper. 

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 lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
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.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar 
med lov og god bokføringsskikk i Norge.  

 
 
Bergen, 24. mars 2021 
 

Revisorgruppen Hordaland AS 
 
 
 
Roger Sleire 
Statsautorisert revisor 
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Innlogging til digitalt årsmøte

Bakgrunn

Årets generalforsamling/årsmøte vil foregå digitalt. 

Møtet er delt inn i to perioder:

1. Høringsperiode
Her kan du lese gjennom alle saker, kommentere og stille spørsmål 

2. Avstemmingsperiode
Her avgir du stemmene dine

Innlogging

Støttede nettlesere:

Når møtet starter mottar du en e-post med link til digitalt årsmøte:

Dersom du ikke får e-post, gå til https://mitt.bob.no, følg deretter stegene under

Etter du har trykket på linken i e-posten, kommer du til følgende skjermbilde. Klikk så 
på den gule knappen som heter «Gå til innlogging». Logg deretter inn med e-
postadresse eller mobilnummer (se neste side). 



Innlogging til digitalt årsmøte

Logg deretter inn med mobilnummer eller e-postadresse:

1. Logg inn med telefonnummer som er registrert på din bruker

2. Alternativt kan du logge inn med e-postadressen som er registrert på din bruker

3. Godkjenn personvernregler og vilkår 

4. Huk av for «Jeg godtar…», og klikk «Neste >» 

Du får nå tilsendt en kode på SMS eller e-post (avhengig av hva du logger inn med)

Dersom du får feilmelding: 

• Forsøk å logge inn flere ganger. Sjekk om du har oppgitt riktig 
mobilnummer/e-postadresse

• Får du fortsatt feilmelding, forsøk å starte nettleser på nytt eller prøv en 
annen nettleser

• Har du fremdeles innloggingsproblemer, kan du kontakte din styreleder 

Når du har logget inn på «Mitt BOB», trykker du på knappen som heter 
«Årsmøte»:



Høringsperiode

Du sendes da videre til nettstedet hvor årsmøtet/generalforsamlingen foregår:

Trykk deretter på «Delta». 

Les gjennom teksten og trykk deretter «Gå til møtet». 

Ved å trykke på «Last ned innkalling» laster du ned innkallingen i sin helhet. 



Høringsperiode

Du er nå inne på siden hvor møtet foregår, og vil ha sakslisten foran deg: 

Ved å trykke på hver enkelt sak, får du mer informasjon og mulighet til å 
kommentere:

Det vil ikke være mulig å kommentere sakene når høringsperioden er over.



Avstemmingsperiode

Du vil motta en ny e-post når avstemmingsperioden starter. Klikk på linken i e-posten 
og følg samme prosedyre som for høringsperioden.

→ Som andelseier har du én stemme, også om du eier flere andeler. For en andel med flere eiere, kan 
det bare avgis én stemme. Når du avlegger din stemme, er den også gjeldende for eventuelle medeiere.

Du må avgi stemmer i kronologisk rekkefølge. Start på toppen. Trykk på sakene for å 
komme videre til avstemmingen.



Avstemmingsperiode

→ I noen saker vil det være mulig å stemme for, mot eller blankt. 

→ I andre saker er det kun mulig å stemme for eller blankt. 

→ Dersom det kun står «tatt til orientering», er saken kun til informasjon. Her må du trykke på knappen 
«tatt til orientering» for å kunne stemme videre på neste sak.

Valgsaker

→ I valgsaker vil det fremkomme hvor mange stemmer du har. Er det for eksempel tre kandidater på 
valg, har du tre stemmer. 

→ Det stilles ikke krav til å avgi stemme på valgsak. Dersom det ikke avgis stemme, regnes det som en 
blank stemme ved opptelling.

→ Dersom du kun ønsker å stemme på én kandidat, er det mulig.

Avgitte stemmer kan endres til stemmefristens utløp.

Saker som er knyttet til 
vedlegg, vil være markert 
med knappen på bildet. 
Trykk på knappen for å 
laste ned vedlegget.


