
TILBUD OM KJØP AV ANDEL I HOSTON STORSTUE SA 
 

Byggeperioden for Hoston Storstue er avsluttet, og vedtektene for Hoston Storstue SA åpner 

med det for andelstegning fra nye medlemmer. Det nye styret i Hoston Storstue SA håper 

mange ønsker å kjøpe andel i Hoston Storstue SA før årsmøtet i 2021, noe som vil gi et 

bredere demokrati og en større arena for gode forslag rundt veien videre for Hoston Storstue. 

Årsmøtet for Hoston Storstue SA er berammet til onsdag 10. mars 2021 klokken 19.00.  

Andelseiere som ønsker å delta og være stemmeberettigede på årsmøtet, må kjøpe andel 

i Hoston Storstue SA innen søndag 28. februar 2021. Andelseiere som kjøper andel etter 

07. februar 2021 vil ikke få tilsendt årsmøteinnkalling, men må innhente denne selv fra 

nettsiden hoston.no. 

Hvert andelsinnskudd er på kr. 300 for enkeltpersoner og kr. 2000 for lag og foreninger. 

Alle som er bosatt i Hoston, og som har fylt 16 år, kan være andelseiere i foretaket. Personer 

som ikke bor i Hoston, men som har nær tilknytning, kan bli/forbli andelseiere etter vurdering 

av styret. Lag og organisasjoner med tilknytning til Hoston eller tilgrensende kretser kan være 

andelseiere i foretaket. Norske statsborgere som har fylt 16 år kan være støttemedlemmer. 

Det vises ellers til vedtektene for Hoston Storstue SA, og da spesielt til § 5 og § 13. 

Vedtektene ligger under Organisasjonsdokumenter på nettsiden hoston.no. 

Betaling for andelsinnskudd vippses til Hoston grendalag SA til nummer #565089 eller 

betales til bankkonto 4270 31 77705. Innbetalingen merkes «Andel i Hoston Storstue SA - 

Personnavn» eller «Andel i Hoston Storstue SA - Organisasjonsnavn». 

Andelsinnskuddene vil overføres fra Hoston grendalag SA til Hoston Storstue SA etter 

årsmøtet 10. mars 2021. 

 

For styret i Hoston Storstue SA, 03.12.20 

 

Ragnhild Hynne      Eili Rygg Kvenild 

Leder Hoston Storstue SA     Sekretær Hoston Storstue SA 
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