
Retningslinjer for styrearbeid i Nedre Silkestrå borettslag  

I styremøte 09.04.2019 ble «Retningslinjer for styrearbeid» enstemmig vedtatt.  

Formålet med retningslinjene  
De tillitsvalgte forvalter på̊ vegne av beboerne store økonomiske verdier i form av 
bygninger, tomter, penger og andre eiendeler, og har plikt til ivareta felleskapets 
interesser. 

Formålet med retningslinjene er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. 
Retningslinjene skal være en veileder og støtte i de tillitsvalgtes utøvelse av sine 
verv, samt opprettholde motivasjon og engasjement i vervet som styremedlem. 

Personlig adferd  
De tillitsvalgte opptrer på vegne av borettslaget. Tillitsvalgte forventes å opptre 
hensynsfullt, aktsomt og varsomt i sin kontakt med ansatte, beboere og leverandører 
og offentlige myndigheter.  

Når tillitsvalgte på vegne av borettslaget opptrer i offentlige sammenhenger, i forhold 
til media mv. er det av stor betydning at borettslaget og bomiljøet omtales på̊ en måte 
som ikke er egnet til å skade selskapet, strøket eller bomiljøet.  

Arbeid i styret - saksbehandling 
 
Alle styremedlemmer skal møte i rett tid til møtene. Styreleder skal sende saksliste til 
de øvrige medlemmene, helst en uke før møtet finner sted. Det skal skrives protokoll 
fra styremøtene. Protokollen fra forrige møte skal godkjennes i det påfølgende 
styremøtet. Protokollene arkiveres hos OBOS.  
 
Styret er et team som skal dra lasset sammen. På styremøter skal det være en god 
tone. Alle styremedlemmene skal gis anledning til å fremme sitt syn under møtet. 
Styremedlemmene skal holde seg til dagsorden og tale en av gangen. 
 
Styret skal etterstrebe å følge vanlige prinsipper for god saksbehandling. En sak bør 
være så godt opplyst som rimelig er ut fra sakens karakter. Styret bør la beboere 
som er særlig berørt av saken, få uttale seg før det fattes vedtak.  
 
Vedtak skal respekteres og vedtatte saker skal ikke fremmes på nytt uten i de tilfeller 
der det foreligger nye opplysninger eller faktum har endret seg. 
 
Behandling og godkjenning av faktura, utbetalinger og utlegg – Attestasjon og 
Anvisning	
Alle fakturaer, utbetalinger og utlegg, samt timelister for arbeid, skal først attesteres 
og deretter anvises. 
 
Definisjon: Attestasjon er en bekreftelse på at varen/tjenesten er levert og stemmer 
med kjøpet/bestillingen. 
 
Definisjon: Anvisning er en bekreftelse på at kostanden gjelder borettslaget, og kan 
utbetales fra borettslagets konto.   



 
Attestasjon skal skje av den som er nærmest til å vite om varen/tjenesten/timene er 
levert. Dette kan være vaktmester eller den/de styremedlemmer som har hatt ansvar 
for bestilling/innkjøp. Den som attesterer må melde fra til resten av styret dersom 
varen/tjenesten har mangler eller avviker fra det bestilte.  
 
Anvisning skal gjøres av minst to styremedlemmer. Styret fastsetter selv hvem dette 
skal være. På̊ første styremøte etter generalforsamling skal det vedtas hvilke 
styremedlemmer som skal ha anvisningsrett. Ingen kan alene anvise utbetalinger. 	

Tillitsvalgtes habilitet – inhabilitet 
Tillitsvalgte kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av saker som de selv eller 
nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i, jf. lov om 
borettslag § 8 - 14. Det er styremedlemmet selv som har ansvaret for sin egen 
habilitet og plikter å si fra dersom det kan foreligge grunn til å reise spørsmål ved 
denne. De øvrige styremedlemmene skal fritt kunne reise spørsmål om habilitet / 
inhabilitet og styret skal sammen avgjøre saken. Styreleder kan bruke sin 
dobbeltstemme ved stemmelikhet.  

Innhenting av tilbud – bruk av anbud – effektiv ressursbruk 
For å sikre effektiv ressursbruk bør det som hovedregel innhentes minimum to tilbud 
ved utførelse av arbeid eller oppdrag for borettslaget. Det bør alltid gjøres en sjekk 
av referanser til de firmaene som vurderes.  

Taushetsplikt og innsynsrett  
Styremedlemmene er underlagt taushetsplikt om andres personlige og 
forretningsmessige forhold. (Jf. borettslagsloven § 13 - 1 om taushetsplikt). 
Styreprotokoller er ikke et offentlig dokument som beboerne har generell innsynsrett 
i. Disse blir arkivert hos OBOS. Styret bør etterstrebe å gi regelmessig og god 
informasjon til beboerne om driften og saker som berører fellesskapet. 

 

 


