
For å kunne delta på den digitale generalforsamlingen, 

MÅ du være bruker av Min side. 

Opprett bruker av Min side snarest: 

Gå til www.sobbl.no og velg   på toppen av siden. 

Velg Registrer bruker 

Registrer ditt MOBILNUMMER og opprett ett passord, deretter bekreft. 

Får du ikke til? Les videre her: 

For å kunne opprette bruker,  
må ditt mobilnummer eller din  
e-postadresse være registrert på din 
navne-id i SOBBL sitt system.  

SOBBL har mest sannsynlig kun 
registrert ditt mobilnummer. 

Er dere flere som eier en leilighet, 
har SOBBL muligens bare mobilnummer 
til en av dere, prøv i så fall å registrere 
den andre eieren i stedet. 

Får du feilmelding, kontakter du SOBBL  
på e-post portal@sobbl.no  
med informasjon om ditt fulle navn, 
mobilnummer, evt. e-post, og beskrivelse av 
feilmeldingen. 

Du kan bare få veiledning i SOBBL 
sin ordinære åpningstid. 

http://www.sobbl.no/
mailto:portal@sobbl.no


Ved pålogging vil alle brukere som eier en bolig tas gjennom 

steget som omhandler samtykke.  

Det er mulig å bekrefte uten å gi samtykke eventuelt endre 

dette i ettertid ved å gå til menypunktet «Profil og samtykker». 

Ved angivelse av varlingsinnstillinger, så henter informasjonen 

fra bruker sin profil. Ved endring av e-post eller mobilnummer, 

vil profilen oppdateres med den nye informasjonen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Når bruker kommer inn og det er et møte som er åpnet for høringsperiode eller at avstemmingsperioden er startet, vil det fremkomme en banner på 

toppen av siden. Trykk på «Delta» for å gå til møtet.  



 

 

 

 

 

 

 

  

Etter å ha trykket «Delta» på forrige side, vil du få en informasjonsside knyttet til møtet og de frister som er angitt. For å gå til møtets saksliste, 

trykker du på «Gå til møte».  



 

Møtets saksliste fremkommer med informasjon om 

hvilket boligselskap møtet gjelder og hvilken 

stemmefrist som gjelder.  

Er møtet påstartet av en medeier, altså en annen i 

husstanden har begynt å stemme, fremkommer det og 

her.  

 

Alle saker fremkommer med saksnummer, sak (tittel) 

og din stemme.  

 

For å åpne og stemme/kommentere på hver enkelt 

sak, trykker du på saken (tittelen).  

 

NB! Ved avstemming må sakene jobbes med 

kronologisk etter sakslisten.  

 



 

Dersom møtet er påbegynt av en 

medeier i din bolig, vil det 

fremkomme tekst om dette, og du 

kan ikke avgi stemmer. Det er kun 

en stemme pr. bolig. 

Samme tekst vil fremkomme under 

hver enkelt sak.  

 

Når saker har fått stemmer, står 

dette i listen og hvem som har angitt 

stemmen inne under den enkelte 

sak.  

 

 

 

  



Høringsperiode – Mulighet for å kommentere på saker 

som skal behandles.  

Det er mulig for beboer å kommentere/stille spørsmål på 

hver enkelt sak så fremt møtet er innenfor høringsperiode. 

Kommentarer lagres ned med navn, dato og klokkeslett og 

vil være synlig for alle i boligselskapet. Styret og andre 

beboere kan svare og kommentere.  

Når høringsperiode er stengt og møtet avholdes, vil man 

kunne se kommentarene fra høringsperioden.  



  

 

Saker med kommentar 

De sakene som har fått en eller flere 

kommentarer på seg, vil vises med et 

snakkebobleikon i sakslisten.   



 

 

  

 

Akklamasjon  

 

Saken erstatter de vanlige «klappe» sakene, og 

eneste valg man får på disse sakene er: 

• Jeg stemmer for 

• Jeg stemmer blank   



 

Beslutningssak 

 

Saken fremstilles med tittel, beskrivelse, forslag 

til vedtak og styrets innstilling.  

Har saken vedlegg, vil de fremkomme under 

ledeteksten «Vedlegg» og kan forhåndsvises eller 

lastes ned.  

 

Man avgir stemme ved å trykke på  

• Jeg stemmer for 

• Jeg stemmer mot 

• Jeg stemmer blankt 



 

 

  

Orienteringssak 

 

Saken fremstilles som alle andre saker, men 

er av type sak som kun er ment som 

orientering. Det er kun mulig med valget: 

 

Tatt til orientering 

 

 



 

  

Valgsak 

 

Sakene legges opp med de som er på valg. Det vil si at det 

er en valgsak pr rolle som er på valg i utvalget 

(Styret/Valgkomite eller andre grupperinger).  

 

Er det flere kandidater som er på valg, må det avgis like 

mange stemmer.  

 

I dette eksemplet er to kandidater på valg, en tar gjenvalg 

og tre stiller til valg.  

Det skal her avgis 2 stemmer, antall resterende stemmer 

telles ned.  

I denne saken får man kun et alternativ som er: 

Stem 

Når stemme er avgitt, står det «stemmer for:» foran 

hvert valg.  

 

Bruker må navigere selv tilbake til liste når stemmer er 

avgitt.  



 

Fullført møte 

 

Når du har angitt dine stemmer i sakene som er til 

behandling, fremkommer din stemme i listen slik som 

vist her.  

 

 

 

 

 

 

 

På saker av typen «Valg», fremkommer det kun «Valgt» 

og du må inn på saken for å se hvem du ga stemme til.  

 

 




