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PROTOKOLL

FRA SAMEIERMØTET I SKOGEN BOLIGSAMEIE

TORSDAG 14. MARS 2013

Sak 1/2013 Konstituering av møtet
Øyvind Omang ble foreslått og valgt til å lede møtet
Til tellekorps ble valgt:

Halvor Holm, Berit Smestad Paulsen, Bjørn Ståle Tennfjord
Til å signere protokollen ble valgt:

Jacob Vikse og Marit Resi
Til å skrive protokoll ble valgt:

Michael Krallmann
Antall sameiere på møtet: 28
Antall representert med fullmakt: 8
Totalt antall stemmer: 36

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 2/2013 Styrets årsberetning
Møtelederen gjennomgikk årsberetningen og det ble gitt anledning
til å stille spørsmål til denne.
Styrets beretning ble enstemmig godkjent av møtet.

Sak 3/2013 Regnskap med revisors beretning
Regnskapet med revisors beretning ble gjennomgått.
Regnskapet ble enstemmig godkjent av møtet.

Sak 4/2013 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. endring av vedtekter
Forslag 4.2.1 og 4.2.2 ble enstemmig vedtatt.
Forslag 4.2.3 ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: ”Fristen skal varsles
senest innen tre uker før fristens utløp.”.

4.3 Forslag om oppussing av C-boligenes felles gangarealer
Forslaget ble enstemmig vedtatt. Styret trakk sitt forslag til tilleggsvedtak.
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4.4 Forslag om bygging av platting og bod utenfor AØ241B
Forslaget ble gjennomgått og diskutert og deretter vedtatt med 4 stemmer mot
og 32 stemmer for, i følgende form: ”Sameiet godkjenner forslaget om å bygge
platting på ca. 5 meter bred og ca. 4 meter dyp, på fellesarealet foran AØ241B
med en bod inntil husveggen på inntil 2x0.8x0.9 meter. Sameiets byggtekniske
konsulent må godkjenne konstruksjonen før oppføring”.

Sak 5/2013 Budsjett for 2013
Budsjettet ble gjennomgått og enstemmig vedtatt av møtet.

Sak 6/2013 Valg av styre og valgkomité
Valgkomitéen foreslo følgende personer til valg:

Styreleder:
Øyvind Omang, Arnulf Øverlandsvei 249 (gjenvalg)

Styremedlemmer:
Harald Schiøtz, Arnulf Øverlandsvei 250 (gjenvalg)
Mette Mesna, Arnulf Øverlandsvei 225 (gjenvalg)
Michael Krallmann, Arnulf Øverlandsvei 196 (gjenvalg)
Barbro Bottheim, Arnulf Øverlandsvei 131 (ny)
Hanne Margrethe Olsen, Arnulf Øverlandsvei 111 (ny)

Så vel styreleder, som styremedlemmene, ble valgt ved akklamasjon

Valgkomité:
Jacob Vikse, Arnulf Øverlands vei 230 (gjenvalg)
Halvor Holm, Arnulf Øverlands vei 264 (ny)
Sigve Søråsen, Arnulf Øverlands vei 280 (ny)

Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.

Møtet ble deretter hevet. Møtet varte fra kl. 1809 til kl. 1913.

-------------------------------- ---------------------------------
(s.) (s.)

(sameier) (sameier)

----------------------------
Michael Krallmann (s.)

(protokollfører)


