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

Møtedato: 1.3.2016 

Møtetidspunkt: 18:00 

Møtested: OBOS, Hammersborg torg 3 

Til stede: 7 seksjonseiere, 5 representert ved fullmakt, totalt 12 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Heidi Kløkstad. 
 

Møtet ble åpnet av Heidi Kløkstad. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Heidi Kløkstad foreslått. 

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 Sonja Gran 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, mot følgende protokolltilførsel: 

 

Forslagsstiller Yngvar Nordby hadde innvending mot at hans faktiske forslag, som 

informert til styret, ikke stemte overens med forslaget som fremgår av 

innkallingen til årsmøtet, ref. innkallingens punkt 5. A) og forslag til § 18 i 

vedtektene.  

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

2. Behandling av årsberetning for 2015 

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Vedtak: godkjent 

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

3. Behandling av årsregnskap for 2015 

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) Forslag til endring av vedtekter: 

 

Styret foreslår at det tillegges § 18 til dagens vedtekter med følgende ordlyd: 

  

§ 18 

Opptak av lån 

Styret kan oppta ett lån for å sikre opprettholdelse av eiendommens verdi. Fullmakten er 

begrenset oppad til maksimalt kr 4 millioner, med løpetid på 2 år. 

For større låneopptak knyttet til forhold som går ut over alminnelig drift og vedlikehold, skal 

sameiermøtets samtykke innhentes. 

Samtykke må gis av minst 2/3 av de avgitte stemmer. 

 

 

Forslag a) krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet.  

 

VEDTAK: Ordlyden «med løpetid på 2 år» i annen setning ble tillagt. Deretter ble 

forslaget enstemmig vedtatt. 

 

 

B)  Forslag til endring av vedtekter: 

 

Styret mener det bør vedtektsfestes at den enkelte sameier er ansvarlig for El-Bil 

strømuttak i garasjekjeller. Styret foreslår derfor at det tillegges en § 19 til dagens vedtekter 

med følgende ordlyd:  

 

§ 19 

El-Bil strømuttak i garasjekjeller 

Seksjonseier som ønsker å gjøre bruk av El-bil i garasjekjelleren må selv bekoste godkjent 

teknisk opplegg, kabling, uttak, egen måler for forbruk knyttet til netteier og vedlikehold av det 

tekniske opplegget. Kun 10 og 16 (Tesla) amper uttak er tillatt. Styret skal motta skriftlig melding 

(kopi fra installatør) når godkjent montering er foretatt. Det er en forutsetning at strøm kun 

benyttes til ladning av kjøretøy og at alle kostnader dekkes av den som disponerer den 

gjeldende parkeringsplass. Styret er berettiget til å fjerne kabler og annet utstyr som ikke er 

godkjent i henhold til ovennevnte. 

 

Forslag b) krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet 

 

VEDTAK: enstemmig vedtatt.  

 

C) Nye planter/utskifting av beplantning, samt påkjøring av ny tilleggsjord til 

bakhage og plener vurderes utført av innleid gartner.  

 

Forslag c) krever simpelt flertall (mer enn 50%) av de stemmeberettigede på årsmøtet. 

  

VEDTAK: enstemmig vedtatt 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Valg av tillitsvalgte 

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

Vedtak: vedtatt ved akklamasjon 

 

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

Vedtak: vedtatt ved akklamasjon 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Marianne B. Blair foreslått. 

Vedtak: vedtatt ved akklamasjon 

 

 

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

Møtet ble hevet kl.: 19:48.  Protokollen signeres av 

 

 

Møteleder Heidi Kløkstad /s/      Referent Heidi Kløkstad /s/ 

 

 

Protokollvitne Sonja Gran /s/    

 

 

 

   

NB! Seksjonseiere som leier ut sin seksjon bes om å videreformidle oppdaterte vedtekter 

og husordensregler til sine leietakere.  

 

 

 


