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PROTOKOLL

FRA SAMEIERMØTET I SKOGEN BOLIGSAMEIE

TORSDAG 15. MARS 2012

Sak 1/2012 Konstituering av møtet
Styreleder Mette Mesna ledet møtet.
Til tellekorps ble valgt: Guro Kolberg, Hanne Heiberg og Barbro

Bottheim
Til å signere protokollen ble valgt: Jakob Vikse og Terje Bjøro
Til å skrive protokoll ble valgt: Øyvind Omang
Antall sameiere på møtet: 41
Antall representert med fullmakt: 10
Totalt antall stemmer 51

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 2/2012 Styrets årsberetning
Mette Mesna gjennomgikk årsberetningen og det ble gitt anledning
til å stille spørsmål til denne.
Styrets beretning ble enstemmig godkjent av møtet.

Sak 3/2012 Regnskap med revisors beretning
Regnskapet med revisors beretning ble gjennomgått.
Regnskapet ble enstemmig godkjent av møtet.

Sak 4/2012 Forslag til sameiermøtet

4.1 Styrets forslag til vedlikeholdsbudsjett

Dr.techn. Petter Lahlum fra Dr.techn. Kristoffer Apeland AS orienterte om

vedlikeholdsarbeidet i sameiet. Forslaget til vedlikeholdsbudsjett ble
gjennomgått av styrets leder. Det ble orientert om at det vil bli innkalt til et
ekstraordinært sameiermøte hvor utbedringsmetode, kostnader og forslag til
finansiering for utbedring av garasjeanlegget vil bli behandlet.

Styrets forslag til foreløpig vedlikeholdsbudsjett ble enstemmig vedtatt av
møtet.

4.2 Forslag fra styret om endring av vedtekter og husordensregler

Regel 6 Snørydding, feiing, teppebanking, trefelling, etc.

Styrets forslag til tillegg til husordensreglenes pkt. 6 ble utvidet til:

Trær kan kun felles etter godkjenning fra styret, og etter dialog med beboerne
på det enkelte plan.

Forslaget ble vedtatt med 28 stemmer.
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§12 Sameiernes rettigheter og plikter

Forslaget om markiser ble nedstemt med 13 stemmer for styrets forslag.

Eierskiftegebyr

Forslagsteksten ble endret til:

Et eierskiftegebyr skal innbetales til sameiet ved regnskapsfører ved ethvert
salg. Styret fastsetter gebyret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Endring av §3 til å inkludere sameiets parkeringstomt, gnr. 33, bnr. 3053

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4.3 Forslag fra Liv Sedberg, A.Ø. 260. Endring av husordensreglene
vedrørende spyling av balkong.

Med bakgrunn i sjenerende konsekvenser fra spyling av balkong i etasjen over,
ønsket forslagsstiller å endre husordensreglene. Forslagsstiller presiserte at
dette gjaldt spesielt for C-boligene. En nøyaktig forslagstekst til forslaget var
ikke fremsatt.

Det ble tatt opp at takrennene er feilmontert og er reklamert på. Det ble
argumentert for at problemet kan tas opp igjen når feilen er utbedret.

Det ble stemt over forslaget fra Liv Sedberg.

Forslaget ble nedstemt med 4 stemmer for.

4.4 Forslag fra Tone Cecilie Høgestøl, A.Ø. 241 B. Endring av vedtektene
vedrørende fellesutgifter.
Med bakgrunn i et ønske fra forslagsstiller om en annen fordeling av
fellesutgiftene og endring av vedtektenes §14 første ledd, ble 2 forslag
fremsatt:

Forslag 1

Forslaget ble nedstemt med 9 stemmer for

Forslag 2

Forslaget ble nedstemt med 1 stemme for.

4.5 Forslag fra Brudvik, A.Ø. 199, Dotche/Holland, Månsson/van Leeuwen,
Tveito, Årdal, A.Ø. 256. Ny husordensregel hvor beboerne henstilles om
ikke å røyke utendørs der det er til sjenanse for andre.
Med bakgrunn i sjenerende plager fra røyking fra verandaer rett under
soveromsvinduer m.m. ble det foreslått tillegg til husordensreglenes pkt 2.

Forslaget ble nedstemt med 5 stemmer for.
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Sak 5/2012 Budsjett for 2012
Budsjettet ble gjennomgått og enstemmig godkjent av møtet.

Sak 6/2012 Valg av styre og valgkomité
Valgkomitéen foreslo følgende personer til valg:

Styreleder:
Øyvind Omang, Arnulf Øverlandsv. 249 (gjenvalg, ny som

styreleder)

Styremedlemmer:
Harald Schiøtz, Arnulf Øverlandsvei 250 (gjenvalg)
Mette Steen Mesna, Arnulf Øverlandsvei 225 (gjenvalg)
Eric Krogh, Arnulf Øverlandsvei 250 (ny)
Michael Krallmann, Arnulf Øverlandsvei 196 (ny)
Elina Willert, Arnulf Øverlandsvei 280 (ny)

Så vel styreleder, som styremedlemmene, ble valgt ved akklamasjon

Valgkomité:

Barbro Bottheim, Arnulf Øverlandsv. 131 (gjenvalg)
Jakob Vikse, Arnulf Øverlandsvei 230 (gjenvalg)
Kjartan Farnes, Arnulf Øverlandsvei 219 (ny)

Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.

Møtet ble deretter hevet. Møtet varte fra kl. 1800 til 21.30

-------------------------------- ---------------------------------
Jakob Vikse (s.) Terje Bjøro (s.)
(sameier) (sameier)

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


