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Protokoll fra ordinært sameiermøte i Brusetskråningen Boligsameie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato:
12.04.2016
Møtetidspunkt: 18:00
Møtested:
Hvalstad skole
Til stede:

32 seksjonseiere, 13 representert ved fullmakt, totalt 45 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Hilde Westernes.
Møtet ble åpnet av styreleder Jasdip Singh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Konstituering
A Valg av møteleder
Som møteleder ble Hilde Westernes foreslått.
Vedtak: Valgt
B Godkjenning av de stemmeberettigede.
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter
som bevis for at vedkommende eier er til stede.
Vedtak: Godkjent
C Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne.
Som referent ble Hilde Westernes foreslått, og som protokollvitne ble
Merete Skjevling og Hanna Marie Svaboe foreslått.
Vedtak: Valgt
D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet
for lovlig satt.
Vedtak: Godkjent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Behandling av årsberetning for 2015
Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak: Godkjent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Behandling av årsregnskap for 2015
Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.
Vedtak: Godkjent.
Tilførsel: Det ble stilt spm. ved resultatet for 2015, kostnader brøyting 2015 manglet i
regnskapet. Fakturaen er betalt mars 2016, etter regnskapsavslutning. Ville redusert
resultatet med kr 72 500 dersom avsatt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 125 000.
Vedtak: Vedtatt
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Behandling av innkomne forslag og saker
A Innhente tilbud på ladestasjoner el-biler: forlag fra Gunn Helene Kristiansen
Ønsker at styret henter inn info og tilbud på ladestasjon for el-biler, som kan plasseres
på den store gjesteparkeringen nede ved Vakåsveien.
Styrets innstilling: Styret ser en rekke utfordringer i at sameiet setter opp ladestasjon.
Vi har begrenset med gjesteparkeringer, og hva når en beboer parkerer for natten for å
lade, og andre ikke slipper til. Hvor mange plasser skal prioriteres til el-bil blir også et
spørsmål. Hver enkelt beboer har en egen fast parkeringsplass, der de har mulighet til å
opprette egen ladestasjon.
Forslag til vedtak: Styret vil se på mulighet for en enhetlig løsning for dette. Kommer
forslag til løsning på årsmøtet i 2017.
Vedtak: Forslaget ble nedstemt av årsmøte, styret skal ikke arbeide videre med og
innhente tilbud.
B Tillegg til vedtektenes § 4: Brannsikring. Forslagstiller styret
Saksframstilling: Forslag til tilleggstekst: Sameieren er ansvarlig for at bruksenheten er
utstyrt med påbudt brannvernutstyr i henhold til lover og retningslinjer.
Sameiet v/styret har HMS ansvar, og påse at forannevnte blir etterfulgt.
Forslag til vedtak: Forslaget vedtas
Vedtak: Vedtatt
C Maling av bygningsmassen: forslagstiller styret.
1.

Styret kjøper inn maling, men det er opp til hver enkelt eier å male sin andel, eller å
få dette gjort for egen regning. Med dette alternativet påtvinger vi ikke unødvendige
utgifter til de som selv ønsker egeninnsats på dette, eller har egne kontakter de kan
bruke til jobben. Dette er ikke til hinder for samarbeid mellom seksjonene på å sette
bort jobben. En forutsetning for dette alternativet er at samtlige ved utlevering av
maling signerer på å utføre jobben i hht. standard, samt tar ansvar for egen
sikkerhet.

2. Styret henter inn anbud på jobben med å male hele bygningsmassen, og setter opp
en spareplan slik at alle betaler inn månedlige beløp frem til denne jobben skal
utføres. OBOS har estimert ca. 2 000 000 NOK til å få jobben utført. Dette er ikke
verifisert av innhentede anbud.
Forslag til vedtak: Malerarbeide utføres av eksternt firma.
Vedtak: Årsmøtet ønsker et bedre kostnadsoverslag. Det vil bli innkalt til e.o årsmøte
vedrørende malearbeidet.
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D Kollektiv avtale GET på TV og bredbånd, forslagstiller styret
Styret innstilling: Styret ber sameierne sier JA til kollektiv avtale med GET, vil gi alle
seksjonseiere en bedre pris på TV og Bredbånd. Avtalen vil og gi rabaterte priser for
som ønsker tilleggsløsninger.
Vedtak: Vedtatt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Valg av tillitsvalgte
A Som styreleder for 2 år, ble Jan Marius Van Leeuwen
Vedtak: Valgt ved akklamasjon

foreslått.

B Som styremedlem for 2 år, ble Svanhild Elise Eikebø

foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Joachim Bjerke

foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Merete Skjevling

foreslått

Som styremedlem for 2 år ble Martin Lien

foreslått

Skriftlig avstemming på foreslåtte kandidater.
Vedtak: Merete Skjevling, Joakim Bjerke og Martin Lien fikk flest stemmer og valgt
inn i styret.
C Som varamedlem for 2 år, ble Jasdip Singh

foreslått.

Som varamedlem for 2 år, ble Christine Borten Svellingen foreslått.
Som varamedlem for 2 år, ble Marianne Hallingstad

forslått

Vedtak: Valgt
D Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått
Jasdip Singh, Christine Borten Svelling
Vedtak: Valgt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtet ble hevet kl.: 20.10 Protokollen signeres av
Møteleder og referent Hilde Westernes /s/
Protokollvitne: Merete Skjevling /s/

Protokollvitne Hanna Marie Svaboe /s/
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Ved valgene på sameiermøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende
sammensetning:
Navn
Adresse
Valgt for
Leder

Jan Marius Van Leeuwen

Vinterkroken 89

2 år fra 2016

Styremedlem Grete Grønn

Vinterkroken 12 A

2 år fra 2015

Styremedlem Merete Skjevling

Vinterkroken 53 A

2 år fra 2016

Styremedlem Joachim Bjerke

Vinterkroken 85

2 år fra 2016

Styremedlem Martin Lien

Vinterkroken 84

2 år fra 2016

