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Protokoll fra sameiermøtet i Hoffsparken Boligsameie

Møtedato 11.04.2007
Møtetidspunkt 18.00
Møtested Skøyen kirke

Tilstede var 32 seksjonseiere
og 3 med fullmakt
til sammen 35 stemmeberettigede

Fra forretningsfører møtte Haldis Hansen
Møtet ble åpnet av Robert Ivem

Saksoversikt
1 – Konstituering
2 – Årsberetning for 2006
3 – Årsregnskapet for 2006
4 – Godtgjørelser
5 –1 Forslag: Vedtektsendring av § 3
5 –2 Forslag: Vedtektsendring av § 11
5 –3 Forslag: Styret ønsker å opprette et nytt punkt 16 i husordensreglene
5 –4 Forslag: Støyskjerming mot trikketrasèen
5 –5 Forslag:Sette opp flere skillevegger mellom leilighetene for å hindre innsyn
5 –6 Forslag: Overvåking/skilting av fellesområder og boder for å hindre grovt  tyveri
6 – Valg av tillitsvalgte

[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 eier var tilstede.

Vedtak Vedtatt.

C Valg av referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen
Som referent ble Haldis Hansen foreslått, og til å underskrive
protokollen
Petter Bakken og Yngvar Nordby

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 Godkjent.

2 – Årsberetning for 2006
Styrets årsberetning for 2006 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak Godkjent.

3 – Årsregnskapet for 2006
A. Regnskapet for 2006

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak Godkjent.
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4 – Godtgjørelser
A Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til
kr 90 000,-.

I tillegg foreslås det å utbetale kr. 28 050,- til styret for økt
arbeidsmengde i forbindelse med mange overtagelser og
garantibefaringer av fellesarealer, samt tapt arbeidsfortjeneste.

Vedtak Vedtatt.

B Godtgjørelse til revisor
Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2006 ble foreslått betalt
etter regning.

Vedtak Vedtatt.

5 –1 Forslag: Vedtektsendring av § 3

Styrets forslag til endring av vedtektenes § 3:
”Vedtektfestet enerett til bruk av parkeringsplass, jfr. Vedtektenes § 5
kan overdras til andre av sameiets seksjonseiere. For utleie av
parkeringsplass er det kun lov til å leie ut sin parkeringsplass til
sameiets beboere.”

Vedtak Enstemmig vedtatt.

5 –2 Forslag: Vedtektsendring av § 11

Styret fremmer forslag om å redusere styret fra 3 til 2
styremedlemmer.

Vedtak Enstemmig vedtatt.

5 –3 Forslag: Styret ønsker å opprette et nytt punkt 16 i husordensreglene

” Det skal benyttes terrassebord i lerk når det skal legges platting på
bakkeplan under balkongene. Plattingen skal være i eksakt samme
størrelse og høyde som dagens uteplass belagt av heller. Det vil si at
plattingen i sin helhet vil erstatte dagens heller og hellene må fjernes.
Plattingen skal holde lerkens naturlige farge.”

Vedtak Enstemmig vedtatt.

5 –4 Forslag: Støyskjerming mot trikketrasèen

Styret har fått forespørsler om vi skal sette opp støyskjerming mot
trikketrasèen. Styret ønsker ikke å foreta seg noe innenfor denne
problemstillingen før vi eventuelt har fattet et vedtak på årsmøte om
dette er noe vi ønsker å bruke penger på.

Vedtak Vedtatt at styret skal innhente pristilbud på oppsetting av
støyskjerming.

5 –5 Forslag:Sette opp flere skillevegger mellom leilighetene for å hindre innsyn

Styret har fått forespørsler om vi skal sette opp flere skillevegger.
Styret ønsker ikke å foreta seg noe innenfor denne problemstillingen
før vi eventuelt har fattet et vedtak på årsmøte om dette er noe vi
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ønsker å bruke penger på.

Vedtak Vedtatt at styret skal innhente pristilbud på oppsetting av
skillevegger.

5 –6 Forslag: Overvåking/skilting av fellesområder og boder for å hindre grovt
tyveri

Styret har fått forespørsler om vi skal sette opp
videoovervåking/skilting for å hindre grovt tyveri. Styret ønsker ikke å
foreta seg noe innenfor denne problemstillingen før vi eventuelt har
fattet et vedtak på årsmøte om dette er noe vi ønsker å bruke penger
på.

Vedtak Vedtatt at styret skal innhente pristilbud på
overvåking/skilting av fellesområder.

Styret vil innkalle til et ekstraordinært sameiermøte når de har
innhentet pristilbud på sak 5-4, 5-5 og 5-6.

6 – Valg av tillitsvalgte
A Som leder for 1 år ble det foreslått

Robert Ivem

Vedtak Valgt ved akklamasjon!

C Som styremedlem for 2 år ble foreslått:
Magnus Strande

Vedtak Valgt ved akklamasjon!

D Som varamedlem for 1 år ble foreslått
Yngvar Nordby

Vedtak Valgt ved akklamasjon!

sameiermøtet ble hevet kl 19.16

Protokollen godkjennes av undertegnede

Robert Ivem /s/ Haldis Hansen /s/
Møteleder Referent

Petter Bakken /s/ Yngvar Nordby /s/
Protokollvitne Protokollvitne

Dobbeltklikk for å lagre på filområde
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Navn Adresse Valgt for
Leder : Robert Ivem Hoffsveien 6 a 1 år
Styremedlem : Bente Sæter Hoffsveien 6 a 2 år
Styremedlem : Magnus Strande Hoffsveien 6 a 2 år
Varamedlem : Yngvar Nordby Pb. 35 Lilleaker 1 år

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.

Oslo 12.04.2007


