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asd 

Ikke-boende medlemmer  
 04.mai 2022 
  

Innkalling til ordinær generalforsamling i 
Boligbyggelaget Nord 2022 
I henhold til Lov om Boligbyggelag samt Bonords vedtekter, skal også medlemmer som ikke 
eier en Bonordleilighet, inviteres til vår generalforsamling. 
 
Du er en av dem som er trukket ut til å representere denne gruppen medlemmer ved årets 
generalforsamling i Bonord. 
 
I år avholder Bonord sin ordinære generalforsamling som følger:  
 
Torsdag 12.mai 2022 kl. 1800, TUIL ARENA i Tromsø. I tillegg vil det være mulig for de delegerte å 
delta digitalt gjennom TEAMS. 
 
Alle delegater som deltar må registrere seg før generalforsamlingen. Dette gjelder både de som er 
fysisk tilstede og de som deltar per TEAMS. Dette gjøres digitalt gjennom å gå til følgende nettsted: 
 

https://bonord.digdem.no/registrer 
 
Bakgrunn for denne registreringen er at denne er knyttet opp mot den digitale avstemmingen som 
gjøres blant alle de delegerte. Systemet som benyttes heter DigiDem som er utviklet av Jupiter 
systemer, og benyttes av flere kommuner og fylkeskommuner m.fl. Er det problemer med registrering 
ta kontakt med vårt kundesenter på post@bonord.no eller 77 60 32 00. I forkant av 
generalforsamlingen vil du få tilsendt en lenke til TEAMSmøtet. 
 
Avstemming foregår digitalt, både for de tilstedeværende og de som deltar per teams. For å gjøre 
dette kan du benytte en smartelefon, Ipad/tablet, eller PC. En av disse alternativene må tas med for 
de som deltar fysisk på møtet. 
 
Bonord er svært opptatt av at flest mulig deltar på vår generalforsamling. Dette er svært viktig for 
bredden i vårt medlemsdemokrati, og vi håper derfor at du kan stille! 
 
Vedlagt følger et eksemplar av sakspapirer. På nettsiden finner du også Årsberetning for 2021. 
 
 
 
 
 
 

http://www.bonord.no/
https://bonord.digdem.no/registrer
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HVORDAN REGISTRERE SEG 
 
Steg 1 (bilde 1):  
1.1: Gå til lenken (bonord.digdem.no/registrer). I feltet for navn skriver du fullt navn. 
1.2: Skriv inn e-post og telefonnummer i de respektive feltene. 
1.3: Trykk på «Registrer». Etter du har trykt her vil du motta en éngangskode på SMS. 
NB! Ikke inkluder landskode i sleve feltet for telefonnummer. Landskode velges i det separate feltet til 
venstre.  
 
Steg 2 (bilde 2):  
2.1: Skriv inn koden du mottok som er merket med «Kode» og trykk deretter «Verifiser». 
2.2: BILDE 3 Du er nå registrert og inne i systemet. På møtedagen går til du til bonord.digdem.no for 
å logge inn med ditt telefonnummer. Du vil da også motta en éngangskode SMS.  
 
I Adressefeltet vil det etter at du har trykt på lenken stå «easy8.digdem.no», dette er korrekt og du 
registrerer deg og deltar i DigDem via Bonord.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Bilde 1                                                Bilde 2                                                Bilde 3 
 

 
Vennlig hilsen 
 
 
Boligbyggelaget Nord 
 
 
 
 
Kurt Figenschau 
Adm.direktør 
Boligbyggelaget Nord 
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Saksliste  
Ordinær generalforsamling i BONORD, 12.mai 2022 
Sak 1: Konstituering 
 
1.1 Valg av møteleder 
Forslag til vedtak: Styreleder Pål Wilhelmsen velges til møteleder. 
 
1.2 Godkjenning av innkalling 
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 
 
1.3 Godkjenning av saksliste 
Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. 
 
1.4 Valg av referent 
Forslag til vedtak: Gry Olsen Holand velges som referent. 
 
1.5 Valg av tellekorps (foreslås og velges på stedet) 
Forslag til vedtak: ... og ... velges som tellekorps. 
 
1.6 Valg av to delegater til å underskrive protokollen (foreslås og velges på stedet) 
Forslag til vedtak: ... og ...  velges til å underskrive protokollen. 
 
Sak 2: Årsberetning for 2021 
 
Redegjørelse og styrets beretning (vedlagt som en del av det trykte årsmeldingen). 
 
Forslag til vedtak: Årsberetning for 2021 godkjennes. 
 
Sak 3: Årsregnskap for 2021 
 
Redegjørelse og revisors beretning. 
 
Det trykte årsregnskap for 2021 følger som vedlegg og inneholder: 
• Årsregnskap for 2021 for morselskap og konsern med noter 
• Revisjonsberetning  
 
Årsregnskapet ble fastsatt av styret i møte 24.04.2022.  
 
Styret inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak: 
 
Årsregnskap med et resultat etter skattekostnad på kr 4 127 002,- 
i morselskapet og kr 3 575 940,- i konsernet, balanse og noter godkjennes. 

http://www.bonord.no/
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Årets resultat på kr 4 127 002, - i morselskapet overføres til annen egenkapital. 
 
Sak 4: Vedtektsendringer - Delegatordningen 
 
Bakgrunn 
Etter ordinær generalforsamling i 2021, satte styret et arbeid i gang knyttet til å stimulere 
medlemsdemokratiet i boligbyggelaget. Gjennom en rekke år har deltagelsen på lagets 
generalforsamling gått gradvis ned. En viktig del av medlemsdemokratiet er medlemmenes 
muligheter til å møte på generalforsamling i Boligbyggelaget Nord. Medlemmenes 
muligheter til å møte på generalforsamling følger av delegasjonsordningen inntatt i 
Boligbyggelaget Nord sine vedtekter pkt. 4.5. Tidligere var det begrensninger for digital 
deltagelse i lovverket, da det forelå krav til fysisk gjennomføring hvor selskapets 
hovedkontor ligger. Dette satte begrensninger for deltagere fra Hammerfest og Harstad. 
Lovverket er nå endret, og i år er første gang det er mulig å delta digitalt fra alle selskapets 
lokalisasjoner. 
 
Administrasjonen har på oppdrag av styret utredet erfaringene de andre boligbyggelagene i 
STORBYalliansen har, og hvilken praksis for gjennomføring av deres generalforsamling som 
finnes. Flere av disse opplever samme nedgang i deltagelse på generalforsamlingen. Noen 
av de positive erfaringene, spesielt med å stimulere den store gruppen med ikke-boende 
(medlemmer som ikke bor i et tilsluttet borettslag), ligger også til grunn for den foreslåtte 
vedtektsendringen. Man oppdaget underveis i prosessen at Bonords vedtekter knyttet til 
delegatordningen, avvek fra NBBLs standardvedtekter på et par sentrale punkter. Foreslåtte 
endring vil harmonisere Bonord og NBBLs vedtekter på dette punktet. 
 
Styret har med bakgrunn i dette vurdert at det er hensiktsmessig å endre 
delegasjonsordningen slik at flere medlemmer kan gis mulighet til å møte på 
generalforsamlingen til Boligbyggelaget Nord, samt at vedtektene harmoniseres med NBBLs 
standardvedtekter.   
 
Pr i dag kan andelseierne i tilknyttede borettslag etter vedtektenes pkt 4-5 (2) første 
strekpunkt velge en delegert med varamedlem for hver fylte 35 andelseiere. Mange 
borettslag har mellom 35 og 70 andelseiere. For å øke medlemmene i disse borettslag sine 
muligheter til å stille som delegert ønskes dette endret til at andelseierne i tilknyttede 
borettslag velge en delegert med varamedlem for hver påbegynte 35 andelseiere.  Styret 
mener at slik vedtektsendring vil medføre at medlemmer i visse tilknyttede borettslag kan få 
mulighet til å stille med flere delegater til generalforsamling.  
Pr i dag sendes innkalling til generalforsamling i Boligbyggelaget Nord til hver fylte 70 
andelseiere som ikke er andelseiere i tilknyttede lag (Heretter: «Øvrige andelseiere»), jf. 
etter vedtektenes pkt 4-5 (2) første strekpunkt. Det er svært få av de innkalte som møter på 
generalforsamlingen. Denne ordningen er ulik NBBL sin standard delegasjonsordning hvor 
alle øvrige medlemmer innkalles til et delegasjonsmøte hvor delegerte velges. Styret 
vurderer at vedtektsendring slik at delegasjonsordningen kan praktiseres ved avholdelse av 
delegasjonsmøte vil medføre at flere øvrige medlemmer vil kunne møte som delegater til 
generalforsamling. 
 

http://www.bonord.no/
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Styret fremmer derfor forslag til vedtektsendring: 
Dagens vedtekter for Boligbyggelaget Nord § 4-5:   
«§ 4-5 Delegerte  
(1) Andelseierne skal være representert på generalforsamlingen ved delegerte.  
(2) De delegerte velges av og blant andelseierne etter følgende regler:  
- Andelseierne i tilknyttede borettslag velger på generalforsamlingen eller i styremøte i 
borettslaget en delegert med varamedlem for hver fylte 35 andelseiere. Alle tilknyttede lag 
kan være representert med minst en delegert på generalforsamlingen.  
- Blant øvrige andelseiere velges en delegert for hver fylte 70 andelseiere regnet etter tallet 
på andelseiere ved siste årsskifte. Andelseierne velges ved tilfeldig uttrekk.» 
 
Endring av vedtekter krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene på generalforsamlingen, jf. 
bbl. § 5-19. 
 
I samsvar med styrets forslag inviteres generalforsamlingen til å vedta følgende endringer i 
Bonords vedtekter: 
 
Forslag til vedtak 
Nytt punkt i vedtektene «§ 4-5 Delegerte  
(1) Andelseierne skal være representert på generalforsamlingen ved delegerte.  
(2) De delegerte velges av og blant andelseierne etter følgende regler:  
- Andelseierne i tilknyttede borettslag velger på generalforsamlingen eller i styremøte i 
borettslaget en delegert med varamedlem for hver påbegynte 35 andelseiere. Alle tilknyttede 
lag kan være representert med minst en delegert på generalforsamlingen.  
- Øvrige andelseiere velger en delegert med varamedlem for hver fylte 70 andelseiere regnet 
etter tallet på andelseiere ved siste årsmøte. Boligbyggelagets styre innkaller disse 
andelseierne til møte hvor valget av delegerte blir foretatt. Innkalling skjer ved kunngjøring i 
minst en avis med et varsel på minst 1 uke.» 
 
 
Sak 5: Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor 
 
Valgkomiteen har hatt en gjennomgang av honorargrunnlaget for de tillitsvalgte som 
valgkomiteen gir innspill på honorarer for. Bakgrunn for dette er for å avsjekke om nivå på 
dagens honorarer både er konkurransedyktig for å tiltrekke riktig kompetanse til styret, men 
også om dagens nivå kan sies å ha riktig utvikling i forhold til det ansvar og kompleksitet 
som ligger til konsernets styre versus drift i tidligere år.  
 
Som ledd i denne prosessen har man gjort en komparativ øvelse og hentet ut honorarer fra 
sammenlignbare boligbyggelag er satt opp i matrisen under. Samtlige inngår i 
STORBYbolig, og har i stor grad samme kompleksitet i organisasjon og drift, samt felles 
interesser i flere av de deleide selskapene Bonord er involvert i. Tallmaterialet er oppdatert 
så langt det er mulig med nye tall. Noen av tallene er dog hentet fra årsberetninger for 2020. 
Utover dette er honorar for tillitsvalgte i NBBL tatt med og OBOS tatt med. 
 

http://www.bonord.no/
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I forbindelse med en diskusjon rundt nivå for honorar for tillitsvalgte er det viktig å poengtere 
at konsernmodellen, og ansvaret som påhviler konsernstyret, har økt betraktelig de senere 
år. På samme tid har ikke honorar for styrevervene fulgt samme utvikling, men i de fleste av 
de 10 siste år kun er blitt justert årlig med 3%/KPI. Styrets ansvar er i dag knyttet til 17 
selskaper direkte og en del deleide selskaper indirekte, samt for konsernets overordnede 
finans og investeringsstrategi, og en organisasjon som i dag er landsdelens største 
boligbyggelag, med tre kontorer og nærmere 90 medarbeidere. 
 

 
 
Selv om boligbyggelagene representert i STORBY har mange likhetstrekk, er det noen 
forskjeller i strategi og kompleksitet i drift. Valgkomiteen har derfor valgt å se disse 7 
boligbyggelagene under ett, og lagt til grunn et flatt gjennomsnitt i forslaget til nytt honorar. 
 

Bonord Styreleder Nestleder Medlem Vara Valgkom.leder Valg.kom Vara honoreres pr møte. 

2020/2021 130000 70600 54700 6200 18000 7400 Vara honoreres pr møte. 

Gjennomsnitt 191735 105452 80837 35734 25826 12997  
 
Det gjøres oppmerksom på at valgkomiteens betingelser varierer stort hos de enkelte 
boligbyggelag. Det samme gjør tallet bak 1.vara, da for en del er denne fast møtende, mens 
for andre inkl. Bonord, honoreres denne for deltagelse per møte. Honorar til valgkomiteen for 
perioden 2021-2022 innstilles det på av styret i Bonord. 
 
I den årlige styrehonorarundersøkelsen fra Norsk Institutt for Styremedlemmer er 
Norges eneste fullstendige undersøkelse om honorarene i norske børsnoterte og 
statseide selskaper. 
 

Boligbyggelag Styreleder Nestleder Medlem Vara Valgkomiteens lederValgkomite medlem Merknad

USBL 278000 188000 139000 2200 36000 18000

Repskapleder 81000+ 2200 per 
møte/repskapmedlemmer 40500+2200 per 
møte.  Valgkomite mottar som tillegg 2200,- 
per møte

BOB 231000 109200 61950 52450 47775 33600 Leder medlemsforum 47 775,-

TOBB 221394 88211 88211 52341 23810 2381

Valgkom. honoreres pr møte. Styret har en 
ramme på 803' som fordeles etter interne 
retningslinjer fastsatt av valgkomiteen. 
Styret har fast møtende vara.

VESTBO 201000 134000 89000 67000 22000 11000
1.Vara er møtende. Andre honoreres med 
26'

BATE 154500 77500 77500 77500 18000 11000
Første vara 77 500,- Andre vara 2200,- per 
møte. Tall 2020

BONORD 130000 70600 54700 6200 18000 7400 Vara i styret honoreres per møte.
NOBL 125000 70000 55000 5000 15000 7500 Vara i styret honoreres per møte

Andre samvirkeorganisasjoner
NBBL 201000 87000 87000 87000 Øvrige vara 7700+3300 per møte

OBOS 515000 273000 251300 253100 2780,- per møte 2780,- per møte

Tall 2020. Fast møtende vara. 46 300 for 
eksternt oppnevnt medlem til valgkomite. 
De har representantskap. Leder mottar 126 
700,-

http://www.bonord.no/
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I undersøkelsen som ble lagt frem høsten 2021, fremgår det at det ikke er store endringer i 
honorarene sammenlignet med tidligere år. Styrehonorarene økte i snitt med 4,5 % i 
børsnoterte selskap, og med 3,6 % i statseide selskap. 
 
Tilsvarende økning for styrelederhonorarene var henholdsvis 3,4 % og 3,9 %. Norsk Institutt 
for Styremedlemmer har i tillegg vært tydelig på at særlig styreleders honorarer ofte ikke 
gjenspeiler arbeidsomfanget som kreves. Godtgjørelsen til styreleder ligger ofte rundt 10 % 
av konsernsjefs lønn, mens arbeidsomfanget vurderes som 25-40 % av et årsverk. 
 
Styreleder skal være tilgjengelig, og arbeidsomfanget kan svinge mye i løpet av et år, som 
følge av uforutsette utfordringer eller muligheter. Generelt øker styrenes forpliktelser i takt 
med større krav og forventninger om samfunnsansvar, både fra aksjonærer og andre 
interessenter. Et godt eksempel her er kravene om ESG-rapportering, mål og 
handlingsplaner. Alt dette bidrar til at reelt og formelt ansvar og arbeidsomfang har økt. 
 
Valgkomiteen i Bonord mener med bakgrunn i våre undersøkelser at det er behov for å 
harmonisere dagens grunnhonorar for de tillitsvalgte. Etter justering vil Bonord ha tredje 
lavest honorar sett i forhold til de sammenlignbare STORBYlagene, men et mer rettvisende 
grunnlag for det ansvar som følger med et styreverv i dagens Bonordkonsern. 
 
De foreslåtte honorarer er gjengitt i tabellen under, Valgkomiteen har meddelt styret sin 
innstilling 09.03.2021, og inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak: 
 
Honorar for styret for perioden 2021/2022 settes til: 
 

Bonord Styreleder Nestleder Medlem Vara  

2021/2022 191735 105452 80837 7000 Vara honoreres per møte 
 
Det foreslås i tillegg fast honorar til alle varamedlemmer på kr.5000,- 
 
Det forutsettes frammøte på minimum 80% av styremøtene for å få fullt styrehonorar, ellers 
godtgjørelse prosentvis i forhold til fremmøte. 
 
Styret i BONORD vil fremme forslag til valgkomiteens honorarer, og inviterer 
generalforsamlingen til å fatte vedtak om dette. 
 
Honorar for valgkomiteen for perioden 2021/2022 settes til: 
 

 2021/2022 2020/2021  
Valgkomiteens leder 26.000 18.200 Kr pr. år 
Andre møtende medlemmer til valgkomiteen 13.000 7.500 Kr pr. år 

 
Revisor godtgjøres etter regning. 
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Sak 6: Valg  
 
6.1 Valg av Styreleder for 2 år 
På valg: Valgkomiteens forslag: 
Pål Wilhelmsen, Tromsø Pål Wilhelmsen, Tromsø 

 
 
6.2 Valg av to styremedlemmer for 2 år 
På valg: Valgkomiteens forslag: 
Berit I.D. Antonsen, Harstad Berit I.D. Antonsen, Harstad 
Kjersti Holum Karlstrøm, Tromsø Kjersti Holum Karlstrøm, Tromsø 

 
6.3 Valg av tre varamedlemmer til styret for 1 år 
På valg: Valgkomiteens forslag: 
1. Randi Næss, Hammerfest 1. Randi Næss, Hammerfest 
2. Vidar Hansen Tennvassås, styremedlem 
Blåkollen borettslag, Tromsø 

2. Vidar Hansen Tennvassås, styremedlem 
Blåkollen borettslag, Tromsø  

3. Hilde Linaker, Harstad 3. Hilde Linaker, Harstad 
 
6.4 Valg av leder valgkomite og tre medlemmer til valgkomiteen 2022/2023. 
(Et medlem oppnevnes i tillegg av styret i BONORD.) 
På valg: Styrets forslag: 
Leder: Geir Fenes, Tromsø Leder: Svenn A Nielsen, styreleder Varden brl 
Therese Bang Larsen, Hammerfest Therese Bang Larsen, Hammerfest 
Anette Ekman, Harstad Anette Ekman, Harstad 
Bjørnar Høgtun, styreleder Krokelva brl Bjørnar Høgtun, styreleder Krokelva brl 

 
Forslag til vedtak: ”Valgkomiteens og styrets forslag til tillitsvalgte godkjennes.” 
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