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PROTOKOLL 

 FRA SAMEIEMØTET I SKOGEN BOLIGSAMEIE  

ONSDAG 11. MARS 2009 
 
 
Sak 1/2009 Konstituering av møtet 
  Styreleder Jacob Vikse ledet møtet 
 

Til tellekorps ble valgt:  Eivind Eriksen, Jøran Kristensen, Christin 
      Schiemffklen   

 
Til å signere protokollen ble valgt:  Rina Lilje og Johan Brudvik 

 
Til å skrive protokoll ble valgt: Steffen Brandstad 

 
Antall sameiere på møtet:  26 

 Antall representert med fullmakt:   5   
  Totalt antall stemmer   31 
 

Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 2/2009   Styrets årsberetning  

Jacob Vikse gjennomgikk årsberetningen og det ble gitt anledning 
til spørsmål til denne. 

 
Styrets beretning ble enstemmig godkjent av møtet. 

 
 
Sak 3/2009   Regnskap med revisors beretning 

Regnskapet med revisors beretning ble gjennomgått. 
 
Regnskapet ble enstemmig godkjent av møtet. 

 
 
Sak 4/2009 Forslag til sameiermøtet 
 

4.1. Styrets forslag til vedlikeholdsbudsjett 
Forslaget til vedlikeholdsbudsjett, herunder den foreslåtte vedlikeholdsplanen, 
ble gjennomgått og diskutert. 
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Styrets forslag ble endret dit hen at pkt. 4.1.6. ble høynet til kr. 450.000,- og 
pkt. 4.1.10 ble endret til kr. 100.000,-.  

 
For øvrig ble styrets forslag til vedlikeholdsbudsjett enstemmig vedtatt av 
møtet. 
 
4.2. Forslag vedr. oppgradering av inngangspartiet 
Gjennom vedtagelse av vedlikeholdsbudsjettet, herunder pkt. 4.1.6., ble det 
åpnet for at styret kan utrede videre og ev. gangsette hele eller deler av den 
foreslåtte oppgraderingen, innenfor den der vedtatte rammen.  
 
Det ble vedtatt at spørsmålet om oppgradering utredes og ev. gjennomføres av 
styret  
 

 
Sak 5/2009 Budsjett for 2009 

Budsjettet ble gjennomgått, herunder forslagene om justering av de månedlige 
fellesutgiftene for perioden 1. april 2009 til 31. mars 2010.  
 
Det ble foreslått slik endring i budsjettet:  
 
”Posten styrehonorar økes slik at denne settes til kr. 170.000,- posten fordeles 
med kr. 70.000,- til styreleder og kr. 20.000,- til hver av de øvrige 
styremedlemmene. Posten arbeidsgiveravgift økes tilsvarende til kr. 24.000,-.   
Samlet økning av kostnader på kr. 34.000,- gir redusert overskudd til kr. 
86.100,-.” 
 
Det var foreslått en endring av fellesutgiftene til enten kr. 2.600, pr. mnd. eller 
kr. 2.900,- pr. mnd.  
 
Forslaget om å heve fellesutgiftene til kr. 2.900,- pr. mnd. ble vedtatt med 24 
mot 4 stemmer. 

  
Budsjettet med endringer ble for øvrig enstemmig vedtatt av møtet. 

 
 
Sak 6/2009 Valg av styre og valgkomité 
  Valgkomitéen foreslo følgende personer til valg: 
 
     Styreleder:  
        Mette Steen Mesna, Arnulf Øverlandsvei 225  (nyvalg) 
 
     Styremedlemmer: 
        Knut Bidne, Arnulf Øverlandsvei 107 (nyvalg) 
        Halvor Holm, Arnulf Øverlandsvei 264 (gjenvalg) 
        Kari Riiber Wisløff, Arnulf Øverlandsvei 262 (gjenvalg) 
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Barbro Bottheim, Arnulf Øverlandsvei 131  (gjenvalg) 
Steffen Brandstad, Arnulf Øverlandsvei 218 (gjenvalg) 
 
Så vel styreleder, som styremedlemmene, ble valgt ved akklamasjon  
 
Valgkomite:  
Bjørn Ståle Tennfjord, Arnulf Øverlandsvei 123 (gjenvalg) 
Roar Skålin, Arnulf, Øverlandsvei 224 (gjenvalg) 
Hanne Heiberg, Arnulf Øverlandsvei 251 (nyvalg) 

 
  Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.  
 
 
Møtet ble deretter hevet. Møtet varte fra kl. 1800 til 2040. 
    
 
 
 
--------------------------------      --------------------------------- 
Johan Brudvik  (s.)       Rina Lilje (s.)  
(sameier)         (sameier) 
 
 

---------------------------- 
Steffen Brandstad (s.) 

(protokollfører) 


