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Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i 

Skogen boligsameie 
 

Mandag 19. januar 2015 kl. 19.00 

Inngangspartiet på 1. plan 
 
Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte i henhold til vedtektenes § 6. Møtet er varslet i Skogen 

Rundt den 18. desember 2014. Vi anmoder sameierne om å ta med det vedlagte adgangstegnet i utfylt 

stand til møtet. Vedlagt følger også fullmaktsdokument for sameiere som vil la seg representere ved 

fullmektig. Fullmektigen må i så fall medbringe dokumentet i utfylt stand og undertegnet av 

sameieren. En sameier kan kun være fullmektig for én annen sameier. Stemmesedler utleveres ved 

registrering. 

 
 

Saksliste: 

 

1. Konstituering av møtet med godkjennelse av innkallingen, fullmakter og valg av 

protokollfører, tre sameiere til tellekorpset og to til å underskrive protokollen. 

2. Valg av revisor. 

 

 

Fullmaktsskjema og adgangstegn til sameiermøte er vedlagt sakspapirene. 

 

Oslo, 8. januar 2015 

Styret 
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Sak 2 Valg av revisor  

 

Skogen boligsameie har fra 1.1.2014 inngått avtale med USBL om forretningsførsel. USBL tar dermed 

over oppgavene som Anna Regnskapsbyrå AS tidligere hadde som sameiets regnskapsfører.  

 

I de årene vi har benyttet Anna Regnskapsbyrå AS har statsautorisert revisor Lars Harald Brinchmann 

vært sameiets revisor. Styrets vurdering er at Brinchmann har utført svært godt arbeid for sameiet. 

Spesielt vil vi fremheve at Brinchmann har revidert våre regnskaper innenfor svært knappe tidsfrister.  

 

Styret finner det likevel naturlig å vurdere en ny revisor ved skifte til USBL. Det vil være både 

kostnadseffektivt og tidsbesparende å velge en revisor som kjenner USBLs regnskapssystem og har 

rutiner for uthenting av data fra dette systemet.  

 

BDO (www.bdo.no) er et av revisjonsfirmaene som kjenner USBLs regnskapssystem. BDO er revisor 

for flere borettslag og sameier i Oslo, og USBL har god erfaring med dette firmaet.  

 

BDO har bekreftet at de er villig til å påta seg oppdraget med å revidere regnskapet til Skogen 

boligsameie. De tilbyr å gjøre dette for en kostnad på kroner 20 000,- for første året, og deretter en 

årlig kostnad på 15 000,-. Skogen boligsameie betalte kr. 20 000,- for revisjon i regnskapsåret 2013, 

slik at tilbudet fra BDO medfører en reduksjon av kostnadene til revisjon fra og med regnskapsåret 

2015. 

 

I henhold til Lov om eierseksjoner § 45 skal revisor velges av sameiermøtet og tjenestegjøre inntil 

annen revisor er valgt. 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

 

 BDO velges til revisor for Skogen boligsameie fra og med regnskapsåret 2014. 
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Arnulf Øverlandsvei 81 – 282 

0763 Oslo 

FULLMAKT 

Jeg/ vi gir herved 

Navn:      _______________________________________________  

fullmakt til å møte og stemme for meg/ oss på ekstraordinært sameiermøte i Skogen 

boligsameie 19. januar 2015.  

Sameieren(e)s navn:   _______________________________________________  

 

Adresse: Arnulf Øverlandsv.    _______________________________________________ 

 

Seksjonsnummer:   _______________________________________________ 

 

Underskrift:    _______________________________________________ 

 

Klipp her ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADGANGSTEGN 

til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie 19. januar 2015. 

Sameieren(e)s navn:   _______________________________________________  

 

Adresse: Arnulf Øverlandsv.    _______________________________________________ 

 

Seksjonsnummer:   _______________________________________________ 

 

Leveres ved registreringen 

På sameiermøter kan sameier(e) og ektefelle/ samboer møte, men bare med en stemmerett for 

hver seksjon.  Dersom du ikke kan møte på sameiermøtet, kan du møte ved fullmektig.  

Ønsker du å benytte deg av denne retten, vennligst bruk fullmakten overfor. En fullmektig 

kan kun representere en sameier i tillegg til sin egen stemme, ref. vedtektenes § 4. 

 


