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PROTOKOLL 

 FRA SAMEIERMØTET I SKOGEN BOLIGSAMEIE  

MANDAG 22. MARS 2010 
 
 
Sak 1/2009 Konstituering av møtet 
  Styreleder Mette Mesna ledet møtet 

Til tellekorps ble valgt:  Per Lilje, Kirsten Mette Bergstrøm og Liv 
      Berit Finne  

Til å signere protokollen ble valgt:  Kristian Langhoff Dahlen og Asle Sveen 
Til å skrive protokoll ble valgt: Mette Mesna 
Antall sameiere på møtet:  32 

 Antall representert med fullmakt:   3   
  Totalt antall stemmer   35 

Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 2/2009   Styrets årsberetning  

Mette Mesna 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. 
Styrets forslag til vedlikeholdsbudsjett ble enstemmig vedtatt av møtet. 
 
4.2 Forslag vedr. installering av varmepumper i sameiet 
Forslaget om en generell tillatelse til å installere varmepumper etter at den 
beste plasseringen av slike er vurdert falt mot en stemme.  Det ble enstemmig 
stemt mot det subsidiære forslaget om å gjøre en teknisk utredning om 
muligheter for installasjon av fjellvarmeanlegg. 
 
4.3 Forslag vedr. utskiftning dør og vinduer ut mot terrasse i A. Ø. 256 
Tillatelse til installasjon av en glassfoldedør istedenfor det eksisterende vindu 
og dør på balkong ble gitt med 17 stemmer for og 10 imot. Forslagstilleren må 
søke godkjennelse fra sameiets tekniske ekspert og plan- og bygningsetaten.  
Hvis hun ikke for godkjent forslag om foldedør, så kan hun søke om å få 
godkjent alternativ 2 med skyvedør hos plan- og bygningsetaten og sameiets 
tekniske ekspert.  Dette ble vedtatt mot en stemme. 
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4.4 Forslag vedr. reparasjon av gjerdet mellom plassen med flaggstang og 
gangvei 5. plan 
Det ble vedtatt med et klart flertall at gjerdet mot betongkassene skal repareres. 
 

Sak 5/2009 Budsjett for 2009 
Budsjettet ble gjennomgått. 
 
Styret opplyste om at det var en feil på posten vedlikeholdsbudsjettet. Det 
riktige beløpet ble korrigert til kr 2 500 000, noe som gjorde at driftsresultatet 
blir kr 422 600, ikke kr 522 600. 
 

  Budsjettet med endringer ble 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 (gjenvalg) 
 
     Styremedlemmer: 
        Knut Bidne, Arnulf Øverlandsvei 107 (gjenvalg) 
       Steffen Brandstad, Arnulf Øverlandsvei 218 (gjenvalg) 
  Erik Ruud-Olsen, Arnulf Øverlandsv. 133 (ny valg) 
  Kristian Langhoff Dahlen, Arnulf Øverlandsv. 227 (ny valg) 
  Harald Schiøtz, Arnulf Øverlandsv. 250 (ny valg) 

 
Så vel styreleder, som styremedlemmene, ble valgt ved akklamasjon  
 
Valgkomité:  
Roar Skålin, Arnulf Øverlandsvei 224 (gjenvalg) 
Hanne Heiberg, Arnulf Øverlandsvei 251 (gjenvalg) 
Barbro Bottheim, Arnulf Øverlandsv. 131 (ny valg) 

 
  Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.  
 
Møtet ble deretter hevet. Møtet varte fra kl. 1800 til 1915. 
   
 
--------------------------------      --------------------------------- 
Kristian Langhoff Dahlen (s.)     Asle Sveen (s.)  
(sameier)         (sameier) 
 

---------------------------- 
Mette Mesna (s.) 
(protokollfører) 


