
Protokoll fra ordinært sameiermøte i Hoffsparken Boligsameie den 16.03.2010
kl. 18.00.  Møtested : Skøyen kirke.

Tilstede var 14 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 15 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Haldis Hansen.

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 :  Godkjent.

C. Valg av referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen
Som referent ble Haldis Hansen foreslått, og til å underskrive protokollen

Marianne Blair Berg og Øyvind Dalaker
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 2009
Styrets årsberetning for 2009 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak :  Godkjent.

3 – Årsregnskap for 2009
Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Årets resultat foreslås overført til egenkapital.

Vedtak :  Godkjent.

4 – Godtgjørelser
A. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 110 000,-.
Vedtak :  Vedtatt.

B. Godtgjørelse til revisor
Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2009 ble foreslått satt til kr 4 000,-.

Vedtak :  Vedtatt.



5 – Forslag

Forslag 1 og 3 ble satt sammen til forslag 1, og forslag 2 og 4 ble satt sammen til
forslag 2.

Forslag 1
Nedbetaling av fellesgjeld – Styret foreslår ekstraordinær innbetaling for innfrielse
av fellesgjeld med forfall 1.6.2010.  Beløpet for hver enkelt seksjon tilsvarer andel
gjeld som er oppgitt på årsoppgaven.
Husleieøkning 5 % fra 01.07.2010 - Budsjettet for 2010 viser et negativt resultat
på 85 000,- eks finanskostnader.  Ved en husleieøkning på 5 % vil budsjettet bli
positivt. Dette forutsetter innfrielse av sameiets fellesgjeld.

Forslag 2
Nedbetaling av fellesgjeld – Styret foreslår nedbetaling av fellesgjeld over 2 år.
Med første avdrag 1.6.2010.
Husleieøkning 10 % - Budsjettet for 2010 viser et negativt resultat på 120 000,-
inkl finanskostnader. Ved en husleieøkning på 10 % vil budsjettet for 2010 bli
positivt. Dette forutsetter nedbetaling av fellesgjeld over 2 år.

Vedtak: Forslag 1 og 2 ble satt opp mot hverandre og stemt over.
Forslag 1 ble vedtatt med 3 stemmer mot.

Dersom noen av seksjonseierne ønsker å få nedbetalt sin fellesgjeld over lengre
tid enn innen 01.06.2010, kan de sende søknad til styret.

Forslag 5
Endring av vedtekter ihht forslag fra Yngvar Nordby. Se side 15 i innkallingen.

Vedtak :  Enstemmig vedtatt - med følge endring i teksten § 3, andre punktum:
” Sameiet ved styret har likevel panterett i seksjonen for krav mot
sameieren for et beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp, jfr.
Eierseksjonsloven § 25.”

6 – Valg av tillitsvalgte
A. Som leder for 1 år ble det foreslått Grete V. Sørensen
Vedtak :  Valgt ved akklamasjon!

B. Som styremedlem for 2  år ble foreslått Bente Sæter
Vedtak :  Valgt ved akklamasjon!

C. Som varamedlem for 1 år ble foreslått Robert Ivem
Vedtak :  Valgt ved akklamasjon!



Sameiermøtet ble hevet kl 19: 40

Protokollen godkjennes av undertegnede

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

Marianne Blair Berg /s/ Øyvind Dalaker /s/
Protokollvitne Protokollvitne

Ved valgene på sameiermøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende
sammensetning:

Styreleder: Grete V. Sørensen
Styremedlem: Bente Sæter
Styremedlem: Yngvar Nordby
Styremedlem: Robert ivem

Oslo 16.03.2010


