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Ordinært sameiermøte i Hoffsparken Boligsameie ble avholdt
mandag 24. april 2006 kl. 18:00 i OBOS lokaler.

Tilstede var 21 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler.
Ingen med fullmakt.  Totalt 21 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Petter Johansen som åpnet møtet.

Den oppsatte saksliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING FORELÅ:

1. KONSTITUERING

A. Valg av møteleder.
Som møteleder ble foreslått Petter Johansen

VEDTAK: Valgt

B. Valg av sekretær og 2 sameiere til å underskrive protokollen
Som sekretær ble foreslått Petter Johansen og til å underskrive protokollen
Siv-Anett Torper og Marte Asphaug Solbjørg.

VEDTAK: Valgt

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

VEDTAK: Vedtatt

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

VEDTAK: Vedtatt

2. ÅRSBERETNING FOR 2005
Styrets årsberetning for 2005 ble referert og foreslått tatt til etterretning.

VEDTAK: Tatt til etterretning

3. ÅRSREGNSKAPET  2005
Regnskapet ble referert og foreslått godkjent.
Det foreslås at årsresultatet overføres balansen til konto for egenkapital.

VEDTAK: Vedtatt
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4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR.
Godtgjørelse til styret for perioden 2005/2006 ble foreslått satt til kr 75.000,-
Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2005 ble foreslått satt til kr 4.044,-.

VEDTAK: Vedtatt

5. INNKOMNE FORSLAG
De innsendte forslagene/innspillene ble diskutert, styret noterte sameiernes
synspunkter og tok dette til etterretning. Av konkrete vedtak ble det bestemt at det
skal være tillatt med 24 timers gjesteparkering og at styret inngår en
parkeringsavtale. Det vil bli bestilt vasking av svalganger.

Styret vil komme tilbake med nærmere orientering om status i de ulike sakene.

6. VALG
Det var svært vanskelig å finne noen til å ta vervet som styreleder. Det ble derfor
besluttet at styret skal utvides med ett medlem. Det blir derfor avholdt et
ekstraordinært sameiermøte med foreslått vedtektsendring og valg av nytt
styremedlem.

A. Som leder for 1 år ble foreslått:

Robert Ivem

VEDTAK: Valgt

B. Som styremedlem for 2 år ble foreslått:

Bente Sæter

VEDTAK: Valgt

C. Som varamedlem for 1 år ble foreslått:

Marianne Berg

VEDTAK: Valgt

Sameiermøtet hevet kl. 20:00
Protokollen godkjent av undertegnede.

Petter Johansen /s/ Petter Johansen /s/
møteleder sekretær

Siv-Anett Torper /s/ Marte Asphaug Solbjørg /s/
protokollvitne protokollvitne


