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Protokoll fra ekstraordinært sameiermøte i Hoffsparken Boligsameie  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtedato: 09.06.2015 

Møtetidspunkt: 18.00 

Møtested: OBOS sine lokaler på Hammersborg Torg 1 

Til stede: 15 seksjonseiere, 8 representert ved fullmakt, totalt 23 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Matthias Melby. 

Møtet ble åpnet av Grete Waaland Sørensen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Matthias Melby foreslått. 

Vedtak: Godkjent 

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede  

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter 

som bevis for at vedkommende eier er til stede. 

Vedtak: Godkjent. 

 

C Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne 

Som referent ble Matthias Melby foreslått, og som protokollvitne ble Marianne Blair 

foreslått. 

Vedtak: Godkjent. 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet 

for lovlig satt. 

Vedtak: Godkjent. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 Forslag til behandling 

 

1 Behandling av Mistillitsforslag mot Yngvar Nordby 

 

Vedtak: Behandling av mistillitsforslag utgår da Yngvar fratrådte styret frivillig 

fredag 4. juni. 

 

1.1 Valg av nytt styremedlem 

 Som nytt styremedlem frem til ordinært sameiermøte 2016 foreslås Hans Enger Gallis 

Vedtak: Hans Enger Gallis valgt ved akklamasjon 
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1.2 Eventuelt – valg av nytt styre 

Da Hans Enger Gallis velges inn som styremedlem må det velges et nytt varamedlem 

frem til ordinært sameiermøte 2016. 

Forslag til varamedlem er Marianne Blair. 

Vedtak: Marianne Blair valgt ved akklamasjon. 

 

2 Ombygging av del av eksisterende balkongdel i 6.etg. Hoffsveien 6A 

Saksinformasjon: 

 
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 fullmakt til styret,som 

skal inngå en bindende avtale med Odd R. Bakke for å ivareta sameiets interesser, før 

igangsettelse av tiltak». 

 

Vedtak: Godkjent med 17 stemmer for, 6 stemmer mot. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtet ble hevet kl.: 19.10.  Protokollen signeres av 

 

Matthias Melby /s/     Matthias Melby /s/ 

Møteleder      Referent 

 

Marianne Blair /s/ 

Protokollvitne       


