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PROTOKOLL 

 FRA SAMEIERMØTET I SKOGEN BOLIGSAMEIE  

TORSDAG 17. MARS 2011 
 
 
Sak 1/2011 Konstituering av møtet 
  I styreleders fravær ble Roar Skålin foreslått og valgt til å lede møtet 

Til tellekorps ble valgt: Jaan Roots, Kirsti Mette Bergstrøm og 
Kjartan Farnes  

Til å signere protokollen ble valgt:  Jakob Vikse og Karin Haugen 
Til å skrive protokoll ble valgt: Øyvind Omang 
Antall sameiere på møtet:  24 

 Antall representert med fullmakt:   5   
  Totalt antall stemmer   29 

 
Innkallingen ble enstemmig godkjent.      

 
Sak 2/2011   Styrets årsberetning  

Roar Skålin gjennomgikk årsberetningen og det ble gitt anledning 
til å stille spørsmål til denne. 
Styrets beretning ble enstemmig godkjent av møtet. 

 
Sak 3/2011   Regnskap med revisors beretning 

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

 
Sak 4/2011 Forslag til sameiermøtet 

4.1 Styrets forslag til vedlikeholdsbudsjett 
Sameiets byggtekniske konsulent Petter Lahlum redegjorde for vedlikeholdet 
som var gjort samt hva som burde gjøres fremover.  
Forslaget til vedlikeholdsbudsjett, herunder den foreslåtte vedlikeholdsplanen, 
ble gjennomgått og diskutert. 
Styrets forslag til vedlikeholdsbudsjett ble enstemmig vedtatt av møtet. 
 
4.2 Forslag vedr. forbud mot kjøring på gangveiene mellom kl. 22 og 07  
Problemet rundt trafikkstøy om kvelden/natten og forslaget om forbud mot 
kjøring på gangveiene mellom kl. 22 og 07 for private biler og taxi ble 
gjennomgått. Det ble gitt anledning til å kommentere forslaget. 
Det ble argumentert for at forslaget i prinsippet er et godt forslag, men at 
problemet ikke er ordlyden i den eksisterende husordensregelen, men   
manglende overholdelse av den.     
Forslaget ble nedstemt med 20 stemmer mot og 3 stemmer for. 
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Sak 5/2011 Budsjett for 2011 
Budsjettet ble gjennomgått. 
Primært ble det stemt over om budsjettet for 2011 skulle økes. Dette ble 
enstemmig vedtatt. Sekundært ble det stemt over hvilket av styrets 2 fremlagte 
forslag til budsjett sameierne ønsket. 
Budsjettforslag 1 om at vi fortsetter å betale kr 2 900 per måned i fellesutgifter 
og i tillegg betaler inn et engangsbeløp på kr 2 500 i juni 2011 ble vedtatt med 
26 stemmer. 

 
Sak 6/2011 Valg av styre og valgkomité 
  Valgkomitéen foreslo følgende personer til valg: 
     Styreleder:  
        Mette Steen Mesna, Arnulf Øverlandsvei 225  (gjenvalg) 
 
     Styremedlemmer: 
        Harald Schiøtz, Arnulf Øverlandsv. 250   (gjenvalg) 
       Steffen Brandstad, Arnulf Øverlandsvei 218  (gjenvalg) 
  Kjartan Farnes, Arnulf Øverlandsv. 219   (ny) 
  Kristine Månsson, Arnulf Øverlandsv. 256    (ny) 
  Øyvind Omang, Arnulf Øverlandsv. 249   (ny)   

 
Så vel styreleder, som styremedlemmene, ble valgt ved akklamasjon  
 
Valgkomité:  
Hanne Heiberg, Arnulf Øverlandsvei 249   (gjenvalg) 
Barbro Bottheim, Arnulf Øverlandsv. 131   (gjenvalg) 
Jakob Vikse, Arnulf Øverlandsvei 230  (ny) 

 
  Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.  
 
Møtet ble deretter hevet. Møtet varte fra kl. 1800 til 20.15 
 
 
 
--------------------------------      --------------------------------- 
Jakob Vikse (s.)       Karin Haugen (s.)  
(sameier)         (sameier) 
 

---------------------------- 
Øyvind Omang (s.) 

(protokollfører) 


