
5636 – Hoffsparken Boligsameie

Protokoll fra ekstraordinært sameiermøte i Hoffsparken
Boligsameie
Møtedato 01.10.2007
Møtetidspunkt 19.00
Møtested garasjen

Tilstede var 22 seksjonseiere
og 2 med fullmakt
til sammen 24 stemmeberettigede

Møtet ble åpnet av Robert Ivem

Saksoversikt
1 – Konstituering
2 –A) Forslag - VIDEOOVERVÅKING I SAMEIET
2 –B) Forslag - FULLMAKT TIL VALG AV LEVERANDØR

[Høyreklikk i saksoversikten og velg "oppdater felt" for å oppdatere listen]

1 – Konstituering
A Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått: Robert Ivem
Vedtak Valgt.

B Opptak av navnefortegnelse
Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at
vedkommende seksjonseier var tilstede.

Vedtak Vedtatt.

C Valg av referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen
Som referent ble Robert Ivem foreslått, og til å underskrive
protokollen Olav Lerbrekk og Anders Engebakken

Vedtak Valgt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på,
og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak Vedtatt.

2 –A) Forslag - VIDEOOVERVÅKING I SAMEIET

Styret ønsker å fremme forslag om videoovervåkning i sameiet. Datatilsynet krever at
dette skal tas med i vedtektene. Forslaget krever 2/3-flertall.

Forslag til ny paragraf § 17 i vedtektene:

§ 17. KAMERA/VIDEOOVERVÅKING AV FELLESAREALER
”Sameiermøtet har godkjent installering og kamera/videoovervåking av sameiets
fellesarealer.

Overvåking må skje i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer.

Styret skal melde fra til Datatilsynet før overvåking iverksettes og forpliktes til enhver tid
til å benytte den minst krenkende form for overvåking.”

Vedtak Enstemmig vedtatt.
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2 –B) Forslag - FULLMAKT TIL VALG AV LEVERANDØR

Sameiermøtet gir styret fullmakt til å velge leverandør av videoovervåkning. Styret
vil informere nærmere på møtet om tilbud fra Hafslund, Securitas og G4S.

Vedtak Enstemmig vedtatt.

Protokollen godkjennes av undertegnede

Robert Ivem  /s/ Robert Ivem /s/
Møteleder Referent

Olav Lerbrekk /s/ Anders Engebakken /s/
Protokollvitne Protokollvitne


