
Protokoll fra ordinært sameiermøte i Hoffsparken Boligsameie den 23.03.2011
kl. 18:00. Møtested : Skøyen kirke.

Tilstede var 12 seksjonseiere og 2 med fullmakt til sammen 14 stemmeberettigede.
Fra forretningsfører møtte Haldis Hansen. Møtet ble åpnet av Grete W. Sørensen.

1 – Konstituering
A. Valg av møteleder.

Som møteleder ble foreslått Grete W. Sørensen.
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:
Ann-Carla Fjell 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 : Godkjent.

2 – Årsberetning for 2010
Styrets årsberetning for 2010 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak : Godkjent.

3 – Årsregnskap for 2010
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,-. For kommende
styreperiode, 2011/2012, ønsker styret å fremme forslag til  reduksjon av styrehonoraret
med 10%, samt at varamedlem for fremtiden kalles inn ved behov og foreslås honorert
per time.

Vedtak : Vedtatt.

5 – Forslag
A) Styret ønsker ikke å tillate utvidelse av plattinger/uteplasser tilhørende sameiere i 1.

etasje. Tillegg til vedtektenes § 4.

Forslag til vedtak:
”Det er ikke tillatt å utvide plattinger/uteplasser tilhørende sameierne i 1. etasje.”

Vedtak : Vedtatt.



B) Sameiers vedlikeholdsansvar. Styret foreslår endring av vedtektenes § 9.

Forslag til vedtak:
”Den enkelte sameier plikter å vedlikeholde sin egen kjøkkenvifte. Med dette
innebærer å bytte filter en gang i året, samt å rengjøre viftehus for fett og støv minst
en gang per år for å forhindre brann. (Se evt FDV-perm medfølgende leilighet)

Den enkelte sameier har ansvar for å holde alle sluk i leiligheten åpne. Dette kan
gjøres ved å bruke for eksempel ”Mudin” avløpsåpner som selges i alle VVS butikker

Den enkelte sameier er ansvarlig for at radiatorer i leiligheten fungerer som de skal,
her også termostater. Dersom de er i ustand skal sameier ta kontakt med vaktmester.
Utgifter til reparasjon bekostes av den enkelte sameier.”

Vedtak : Vedtatt.

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

B. Som styremedlem for 2 år ble foreslått: Yngvar Nordby
Vedtak : Valgt.

C. Som varamedlem for 1 år ble foreslått: Hans E. Gallis
Vedtak : Valgt.

Sameiermøtet ble hevet kl 18:50
Protokollen godkjennes av undertegnede

Grete W. Sørensen /s/ Haldis Hansen /s/
Møteleder Referent

Ann-Carla Fjell /s/ Anders Engebakken /s/
Protokollvitne Protokollvitne

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

Navn Valgt for
Styreleder: Grete W. Sørensen 2011-2012
Styremedlem Bente Sæter 2010-2012
Styremedlem Yngvar Nordby 2011-2013
Oslo 24.03.2011


