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PROTOKOLL

FRA SAMEIERMØTET I SKOGEN BOLIGSAMEIE

ONSDAG 19. MARS 2014

Sak 1/2014 Konstituering av møtet, godkjennelse av innkallingen, fullmakter og valg
av møteleder, protokollfører, tellekorps og sameiere til å underskrive
protokollen

Cathrine Vogt Bugge (USBL) ble foreslått og valgt til å lede møtet.

Til tellekorps ble valgt:
1) Morten Berntsen 2) Hanne Heiberg 3) Ingunn Alvik

Til å signere protokollen ble valgt:
1) Bjørn Ståle Tennfjord 2) Andreas Rosell

Til å skrive protokoll ble valgt:
Michael Krallmann

Antall sameiere på møtet: 26
Antall representert med fullmakt: 4
Totalt antall stemmer: 30

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 2/2014 Styrets årsberetning
Årsberetningen ble presentert og det ble gitt anledning til å stille spørsmål til
denne.

Styrets beretning ble enstemmig godkjent av møtet.

Sak 3/2014 Regnskap med revisors beretning
Regnskapet med revisors beretning ble presentert og det ble gitt anledning til å
stille spørsmål til denne.

Regnskapet ble enstemmig godkjent av møtet.

Sak 4/2014 Forslag til sameiermøtet
4.1 Forslag fra styret om vedlikeholdsbudsjett
Forslaget til vedlikeholdsbudsjett ble presentert og diskutert.
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Styrets forslag til vedlikeholdsbudsjett ble revidert, slik at budsjettet ble økt
med kr. 600.000. Det reviderte budsjettet ble vedtatt av møtet med 19 stemmer
for.

4.2 Forslag fra valgkomiteen om utvidelse av styret
a) Forslaget ble presentert og diskutert.

Forslaget ble deretter vedtatt av møtet med 27 stemmer for.

b) Et forslag om å øke styrehonorarspotten til kr. 270.000 ble vedtatt med 21
stemmer for.

4.3 Forslag fra styret om presisering av vedtekter
Forslaget ble presentert og diskutert.

Styret trakk sitt opprinnelige forslag til fordel for et revidert forslag til ny §14,
første ledd, i vedtektene. Den reviderte teksten lyder:

”De felles utgifter skal etter det vedtatte budsjett utlignes på seksjonene
med 1/202 hver. For sammenslåtte seksjoner skal nevneren være 202 og
telleren tilsvare antall seksjoner før disse ble slått sammen.”

Etter stemmegivning ble den reviderte teksten vedtatt av møtet med 22
stemmer for, 5 stemmer imot og 2 avholdende stemmer.

4.3 Forslag fra Jan Mjelde
Forslag 4.4.1 ble presentert og diskutert.

Styret noterte at det skulle se nærmere på kostnader og utbedringsbehov og
eventuelt ta en vurdering av saken på neste sameiermøte. Forslagsstilleren må
fremlegge en begrunnet vurdering dersom forslaget opprettholdes.

Forslag 4.4.2 ble presentert og diskutert.

Styret noterte at det skulle foreta en ny vurdering av saken.

Sak 5/2014 Budsjett for 2014
Budsjettet ble revidert i lys av vedtakene i saker 4.1 og 4.2 (dvs. økt
vedlikeholdsbudsjett og økt styrehonorar), og presentert.

Det reviderte budsjettet, inkludert økning i fellesutgifter til kr. 3.000/måneden,
ble vedtatt av møtet med 27 stemmer for.

Det økte fellesutgiftene vil gjelde fra og med 1 april 2014.
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Sak 6/2014 Valg av styre og valgkomité
Valgkomitéets leder foreslo følgende personer til valg:

Styreleder:
Jakob Vikse, Arnulf Øverlands vei 230 (ny)

Styremedlemmer:
Roar Skålin (nestlederfunksjon), Arnulf Øverlands vei 224 (ny)
Harald Schiøtz, Arnulf Øverlands vei 250 (gjenvalg)
Øyvind Omang, Arnulf Øverlands vei 249 (gjenvalg)
Mette Mesna, Arnulf Øverlands vei 225 (gjenvalg)
Michael Krallmann, Arnulf Øverlands vei 196 (gjenvalg)
Merethe Næss, Arnulf Øverlands vei 130 (ny)

Så vel styreleder, som styremedlemmene, ble valgt ved akklamasjon.

Valgkomité:
Halvor Holm, Arnulf Øverlands vei 264 (gjenvalg)
Hanne Margrethe Olsen, Arnulf Øverlandsvei 111 (ny)
Gunnar Hagelin, Arnulf Øverlands vei 185 (ny)

Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.

Møtet ble deretter hevet. Møtet varte fra kl. 18:06 til kl. 20:22.

---------------------------- ----------------------------
Bjørn Ståle Tennfjord Andreas Rosell
(sameier) (sameier)

----------------------------
Michael Krallmann

(protokollfører)


