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Brusetskråningen Boligsameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Brusetskråningen Boligsameie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato:
3. april 2017
Møtetidspunkt: 18:00
Møtested:
Hofstad skole
Til stede:

24 seksjonseiere, 5 representert ved fullmakt, totalt 29 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Hilde Westernes.
Møtet ble åpnet av styreleder.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne
Som fører av protokoll ble Hilde Westernes foreslått. Som protokollvitne ble
Marianne Hallingstad 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 2016
Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått tatt til etteretning
Vedtak: Tatt til etterretning
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Behandling av årsregnskap for 2016
Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Viser til revisors konklusjon.
Vedtak: Godkjent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 105 000.
Vedtak: Vedtatt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. Behandling av innkomne forslag og saker
A Rekkkeansvarlig vedrørende malingsarbeidet av husene
Saksframstilling: Det oppnevnes rekkeansvarlige, nærmer saksfremstilling i innkallingen.
Forslagstiller Bjørg Kristiansen
Forslag til vedtak: Styret er postiv til forslaget, men ser det vanskelig å organisere
Vedtak: Styret er positiv til forslaget, men ser det vanskelig å organisere. Det anmodes
om at naboer snakker med hverandre underveis, og at eiere som leier ut seksjonen tar
sitt ansvar også. Styret sender ut informasjon om vasking og fristen for utførelse. Styret
vil orientere om fremdriften for malerarbeide ved informasjonsskriv til seksjonseiere via
hjemmesiden, pr. mail og i postkassen til dem som ikke har mail.
Vedtak: Vedtatt
B Maling av teak ytterdører
Saksframstilling: Teakdører kan males, men krever noe forarbeid.
Styrets innstilling: Dørene males hvite. Alternativt kan det settes inn nye ytterdører. Både
maling og eventuelt ny dør er for engen regning.
Benkeforslag: Maling finansieres av sameiet, ny dør finansieres av sameier selv.
Vedtak: Benkeforslag vedtatt
C Bytte av revisor
Saksframstilling: Styret har etter samråd med forretningsfører funnet det hensiktsmessig
å bytte revisor. Ny avtale vil bl.a. bli billigere enn nåværende avtale.
Forslag blir prenstentert på årsmøte.
Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å velge revisor når tilbud er innhentet.
Vedtak: Vedtatt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Valg av tillitsvalgte
A Som styreleder for 1 år, ble ved benkeforslag Joachim Bjerke foreslått.
Vedtak: Vedtatt
B Som styremedlem for 2 år, ble Rune Hermanrud foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Anette Fredheim Goffeng foreslått.
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
C Som varamedlem for 1 år, ble Gunn Helene Kristiansen og Marianne Hallingstad
foreslått.
Vedtak: Valgt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Brusetskråningen Boligsameie

Møtet ble hevet kl.: 19:20. Protokollen signeres av
Møteleder

Hilde Westernes /s/

Fører av protokollen Hilde Westernes /s/

Protokollvitne Marianne Hallingstad /s/

Ved valgene på sameiermøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende
sammensetning:
Navn
Adresse
Valgt for
Leder

Joachim Bjerke

Vinterkroken 85

2017-2018

Styremedlem Merete Skjevling

Vinterkroken 53 A

2016-2018

Styremedlem Martin Lien

Vinterkroken 84

2016-2018

Styremedlem Rune Hermanrud

Vinterkroken 75

2017-2019

Styremedlem Anette Fredheim Gofffeng

Vinterkroken 16 A

2017-2019

Varamedlem Gunn Helen Kristiansen

Vinterkroken 62 A

2017-2019

Varamedlem Jasdip Singh

Vinterkroken 62 A

2016-2018

Varamedlem Marianne Hallingstad

Vinterkroken 87

2017-2019

