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Protokoll fra ordinært sameiermøte i Hoffsparken Boligsameie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 03.03.2015 

Møtetidspunkt: 18:00 

Møtested: Skøyen kirke (Kjellerrommet) 

Til stede: 11 seksjonseiere, 7 representert ved fullmakt, totalt 18 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Heidi Kløkstad. 

Møtet ble åpnet av styreleder Grete Waaland Sørensen. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Grete Waaland Sørensen valgt. 

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 Heidi Kløkstad foreslått, og som protokollvitne ble Olav Lerbrekk 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. Behandling av årsberetning for 2014 

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Vedtak: Godkjent 

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

3. Behandling av årsregnskap for 2014 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

Vedtak: Godkjent 

 

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

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 150 000. 

Vedtak: Godkjent 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Behandling av innkomne forslag og saker 

A  Vedtektene til Hoffsparken Boligsameie § 5 endres til: 

 

§ 5: «Styret har fullmakt til å gjøre de nødvendige endringer i skjema for enerett til bruk av 

fellesarealer, inntatt som vedlegg nr. 1».  

 

Bakgrunnen for forslaget er råd fra selskapets forretningsfører som har gjort styret 

oppmerksomme på at det ifølge Lov av 23. mai 1997 nr. 31 (eierseksjonsloven) § 28 ikke er 

adgang å gjøre endringer direkte i vedtektene. Skjemaet for enerett til bruk av fellesarealer 

(parkeringsplassene) må tas inn som et vedlegg og § 5 bør derfor endres til en 

fullmaktsbestemmelse som henviser til vedlegget. Endringen er en juridisk formalitet og vil ikke 

ha noen praktisk betydning.  

Styret 6.2.2015 

Forslag til vedtak: Styret foreslår at forslaget vedtas. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

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

6. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 1 år, ble Grete Sørensen foreslått. 

Vedtak: Vedtatt 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Bente Sæter foreslått. 

Som styremedlem for 1 år, ble Yngvar Nordby foreslått. 

Vedtak: Vedtatt 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Hans Gallis foreslått. 

Vedtak: Vedtatt 

 

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

Møtet ble hevet kl.: 18:50.  Protokollen signeres av 

 

 

Møteleder      Referent  

Grete Sørensen /S/     Heidi Kløkstad /S/ 

 

Protokollvitne       

Olav Lerbrekk /S/ 

 


