
   

 

 
 

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte 
 

 
Ekstraordinært sameiermøte i Hoffsparken Boligsameie avholdes 
tirsdag 9. juni 2015 kl. 18:00 hos OBOS, Hammersborg torg 1.  
 

TIL BEHANDLING FORELIGGER: 
 
1. KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder 
B) Godkjenning av de stemmeberettigede  
C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne 
D) Godkjenning av møteinnkallingen 

 
2. TIL BEHANDLING 
 

1 Mistillitsforslag mot Yngvar Nordby 
 
Bakgrunnen for at det rettes mistillit mot Yngvar Nordby er hendelsen/oppførselen på trappen 
ved Skøyen kirke tirsdag 19. mai som har gjort at de andre to styremedlemmene finner det 
vanskelig å samarbeide videre med Nordby. 
 
Sameiermøtet opplyses om at dersom Yngvar blir sittende som styremedlem etter 
avstemmingen, trekker Grete W. Sørensen og Bente Sæter seg fra sine verv som henholdsvis 
styreleder og styremedlem. Konsekvensen blir dermed at det må velges ny styreleder og nytt 
styremedlem på sameiermøtet dersom Nordby ikke trer ut av styret, se pkt. 1.2 under. 
 
Forslag til vedtak: «Yngvar Nordby trer ut av styret». 
 

1.1 Valg av nytt styremedlem 
 
Varamedlem Hans Gallis har sagt seg villig til å tre inn som styremedlem. Det skal stemmes 
over om han skal tre inn i styret med alminnelig flertall. Dersom det under det sameiermøtet 
kommer inn forslag til andre kandidater skal det stemmes over de aktuelle kandidatene med 
simpelt flertall. 
 

1.2 Eventuelt – valg av nytt styre 
 
Dersom Yngvar Nordby ikke trer ut av styret skal det velges ny styreleder og et nytt 
styremedlem. Dersom det under sameiermøtet kommer inn flere forslag til kandidater til 
styreleder og til styremedlem skal det stemmes over de aktuelle kandidatene med simpelt 
flertall. 
 

2 Ombygging av del av eksisterende balkongdel i 6. etg, Hoffsveien 6A 
 
Bakgrunnen for forslaget er seksjonseierens ønske om å bygge om balkongen til et ekstra 
bruksrom. Seksjonseieren tok i juni 2014 kontakt med styret for å avtale en befaring av 
balkongen. Befaringen fant sted 3.juni der alle styrets medlemmer var tilstede. Samtlige av 
styrets medlemmer var positive til at det ble innhentet alle nødvendige offentligrettslige og 
privatrettslige godkjennelser. På bakgrunn av styrets innstilling til tiltaket tok seksjonseieren 
kontakt med sin arkitekt Paul Henrik Biong som utferdiget plantegninger for tiltaket og senere 



   

 

søkte om dispensasjon fra reguleringsplanen til kommunen. Tillatelse ble gitt med hjemmel i 
Plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a), jfr § 19-2. 
 
Forslag til vedtak: 
 
«Styrets innstilling til ombygging av balkongdel i seksjonsnr. 46, 6. etg, i henhold til Oslo 
kommunes vedtak av 9. februar 2015 godkjennes. Sameiermøtet gir styret fullmakt til at styret, 
før igangsettelse av tiltak, inngår en bindende avtale med Odd R. Bakke for å ivareta sameiets 
interesser». 
 
 
 

 
 
 

Oslo 02.06.2015 
 

I styret for Hoffsparken Boligsameie 
 

 Grete Waaland Sørensen /s/         Yngvar Nordby /s/     Bente Sæter /s/  

 
 
 
 
I sameiermøtet har sameierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier. 
Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Ved fullmakt vennligst send denne til 
forretningsfører på e-post heidi.klokstad@obos.no, eventuelt i styrets postkasse i Hoffsveien 
6. Fullmaktene må leveres i postkassen eller sendes på e-post innen utløpet av mandag 8. 
juni.  
 
 
 
 
For vedlegg, se tidligere distribuert innkalling datert 8. mai 2015  



   

 

 
 
 

Registreringsblankett 
ved ekstraordinært sameiermøte i 

Hoffsparken Boligsameie 
 
Fyll ut med blokkbokstaver og lever blanketten ved inngangen til møtelokalet. 

 

Eierens navn: 
 

 

 
Eierens adresse: 
 

 

 
Leilighetsnummer: 

 

 
I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. 
Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. 
 
Dersom du benytter deg av fullmaktsretten, må både ovenstående registreringsdel og 
nedenstående fullmakt fylles ut:  
 

FULLMAKT 
 
Eier av gir herved fullmakt til: 
 

 
Fullmektigens navn: 
 

 
å møte i ekstraordinært sameiermøte i Hoffsparken Boligsameie 
 
 
 
……………………………………………………..   …………………………… 

Eiers signatur      (Dato) 
 


