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PROTOKOLL

FRA SAMEIERMØTET I SKOGEN BOLIGSAMEIE

ONSDAG 25. MARS 2015, VOKSEN KIRKE

Sak 1/2015 Konstituering – Valg av møteleder, Valg av sekretær, Valg av 2 sameiere til å
undertegne protokollen sammen med møtelederen, Valg av tre sameiere til
tellekorps, Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter,
Godkjenning av innkalling, Godkjenning av saksliste

1.1 Roar Skålin ble foreslått og valgt til å lede møtet.

1.2 Til å skrive protokoll ble valgt: Michael Krallmann.

1.3 Til å undertegne protokollen ble valgt:
1) Thomas Høven, AØ 154 2) Inger Marie Haarberg, AØ 158

1.4 Til tellekorps ble valgt:
1) Hanne Margrethe Olsen 2) Asle Sveen 3) Ståle Årdal

1.5 Antall sameiere på møtet: 26
Antall representert med fullmakt: 5
Totalt antall stemmer: 31

1.6 Innkallingen ble enstemmig godkjent.

1.7 Sakslisten ble enstemmig godkjent.

Sak 2/2015 Godkjenning av årsoppgjøret 2014
2.1 Årsmelding fra styret ble presentert og det ble gitt anledning til å stille spørsmål til

denne.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent av møtet.

2.2 Årsregnskapet fra styret ble presentert og det ble gitt anledning til å stille spørsmål til
denne.

Årsregnskapet ble enstemmig godkjent av møtet.

Sak 3/2015 Saker
3.1 Forslag fra styret om vedlikeholdsbudsjett 2015

Forslaget ble presentert og diskutert.

Det ble fremmet et alternativt forslag om at den ekstra innbetalingen fordeles på de
månedlige husleiefakturaer.

Det ble foreslått en presisering av styrets forslag til vedtak, hvorpå forslaget lød:

Sameiermøtet vedtar følgende vedlikeholdsbudsjett for 2015:
Vedlikehold heis kr. 110 000



2

Vedlikehold garasjehus og port kr. 40 000
Vedlikehold bolighus, gangveier etc. kr. 350 000
Grøntarealer kr. 150 000
Vedlikeholdsplan kr. 3 410 000
Totalt kr. 4 060 000

Det gjennomføres en ekstraordinær innbetaling på inntil kr. 7 500,- per seksjon for å
dekke kostnadene til vedlikehold i 2015. Innbetalingen fordeles på to rater, en på kr.
4 000,- med forfall 20.6.2015 og en på inntil kr. 3 500,- med forfall 20.9.2015.

Forslaget ble deretter vedtatt av møtet med 22 stemmer for. Det alternative forslaget
falt dermed og ble ikke stemt over særskilt.

3.2 Forslag fra styret om å endre vedtektene §13, første ledd – bytte av
inngangsdører
Forslaget ble presentert og diskutert.

Styret noterte seg et behov for å definere godkjent type dør og farge og legge ut
denne informasjonen på sameiets nettsider.

Forslaget ble deretter enstemmig vedtatt av møtet.

3.3 Forslag fra styret om å endre vedtektene §12, sjette ledd – sameiernes
vedlikeholdsansvar
Forslaget ble presentert og diskutert.

Forslaget ble deretter vedtatt av møtet med 29 stemmer for, 2 stemmer imot og 0
avholdende stemmer.

3.4 Forslag fra styret om å la styret godkjenne søknader om utskifting av
verandadør/stuevinduer til skyvedørsløsning
Forslaget ble presentert og diskutert.

Forslaget ble deretter enstemmig vedtatt av møtet.

3.5 Forslag fra styret om avtale med Get AS om kabel-TV og bredbånd
Det ble redegjort for saken. Etter at innkalling til årsmøtet ble sendt ut ble klart at det
er andre aktuelle leverandører av slike tjenester til sameiet. Det kom også frem i
diskusjonen at det er usikkerhet om vi bør gå inn på en så lang binding som fem år
basert på eksisterende nett. Styret presenterte derfor et revidert forslag til vedtak:

«Styret gis fullmakt til å innhente tilbud på leveranse av kabel-tv og Internett-tilgang
til alle seksjonene i sameiet. Det avholdes ekstraordinært sameiermøte for å vurdere
utfallet av anbudsrunden og ta en beslutning.»

Dette forslaget ble deretter enstemmig vedtatt av møtet.

3.6 Forslag frå Oddmund Kyllesø, AØ 150, om skifte av utvendige frontar på
treetasjers leiligheter under verandaen
Forslaget ble trukket før sameiermøtet og ble dermed ikke stemt over på møtet.
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3.7 Forslag fra Almantas Dubra og Samanta Margenyte, AØ 260, om bytte av
vinduer/dør mot balkong
Forslaget var betinget på avvisning av foreslått vedtak i sak 3.4. Siden foreslått
vedtak i sak 3.4 ble vedtatt, utgikk sak 3.7, og ble ikke stemt over.

3.8 Forslag fra Tommy André Nekkøy, AØ 254, om å tillate installasjon av
varmepumper
Forslaget ble presentert og diskutert.

Det ble fremmet et forslag om å forby installasjon av varmepumper. Dette forslaget
ble vurdert som ny sak som må tas opp på ny generalforsamling, og ble dermed ikke
stemt over på møtet.

Nekkøys forslag ble deretter enstemmig nedstemt av møtet.

3.9 Forslag fra styret om budsjett 2015
Forslaget ble presentert og diskutert.

Som følge av vedtak i sak 3.5 (at ingen ny avtale inngås med Get i denne omgang),
ble det presisert at felleskostnadene kun vil økes til kr. 3.100 fra og med juli 2015,
ikke kr. 3.300 som opprinnelig foreslått, og kostnaden til kabel-TV i 2015 reduseres
til kr. 475 000,-.

Det reviderte forslaget (se også sak 3.1) lød dermed som følger:

«Det fremlagte forslag til budsjett for Skogen boligsameie 2015 vedtas. Budsjettet
medfører at fellesutgiftene økes til kr. 3 100,- per seksjon per måned fra og med juli
2015. Vedlikeholdsdelen av budsjettet medfører at det blir en ekstraordinær
innbetaling på inntil kr. 7 500,- per seksjon i 2015. Innbetalingen fordeles på to rater,
en på kr. 4 000,- med forfall 20.6.2015 og en på inntil kr. 3 500,- med forfall
20.9.2015.»

Forslaget ble deretter enstemmig vedtatt av møtet.

Sak 4/2015 Valg
4.1 Styrelederen takket de fratredende styremedlemmene og valgkomitéen overrakte

blomster og gavekort.

4.2 Valgkomitéens leder foreslo følgende person til valg som styreleder:

Jakob Vikse, Arnulf Øverlands vei 230 (gjenvalg)

Styreleder ble valgt ved akklamasjon.

4.2 Valgkomitéens leder foreslo følgende personer til valg som styremedlemmer:

Roar Skålin (nestlederfunksjon), Arnulf Øverlands vei 224 (gjenvalg)
Øyvind Omang, Arnulf Øverlands vei 249 (gjenvalg)
Merethe Næss, Arnulf Øverlands vei 130 (gjenvalg)
Arne Solberg, Arnulf Øverlands vei 237 (ny)
Asle Sveen, Arnulf Øverlands vei 240 (ny)
Johan Brudvik, Arnulf Overlands vei 199 (ny)
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Ingunn Alvik, Arnulf Øverlands vei 162, trakk seg før sameiermøtet og ble erstattet
av Johan Brudvik.

Styremedlemmene ble valgt ved akklamasjon.

Styret foreslo følgende personer til valg som medlemmer av valgkomitéen:

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

Valgkomitéen ble valgt ved akklamasjon.

Møtet ble deretter hevet. Møtet varte fra kl. 18:05 til kl. 19:49.

---------------------------- ----------------------------
Thomas Høven Inger Marie Haarberg
(sameier) (sameier)

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

(protokollfører)


