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

Møtedato: 18.04.2017

Møtetidspunkt: 1800

Møtested: OBOS sine lokaler på Hammersborg torg.

Til stede: 12 seksjonseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt 15 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Jan Kenneth Dokken.

Møtet ble åpnet av Grete Waaland Sørensen.

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

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Jan Kenneth Dokken foreslått.

Vedtak: Valgt.

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 en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Jan Kenneth Dokken foreslått. Som protokollvitne ble

Yngvar Nordby og Sonja Gran foreslått.

Vedtak: Valgt.

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 2016

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent.

Protokollanførsler fra Yngvar Nordby

Reseksjonering av leilighet 602, er det gjort reduksjon i sameierbrøk?

Svar på dette sendes direkte til styret.

«Rambøll-bygget»: Er sameiets søppelhåndteringsanlegg registrert på riktig gårds

og bruksnummer jf tinglysningen?

Navnet RAMBØLL-BYGGET bør ikke stå i tinglysingsdokument da dette refererer

til leietaker av bygg, og ikke eier.

Styret bes undersøke dette.

Styret bes undersøke at fellesadkomstvei er korrekt tinglyst, med rett gårds og

bruksnummer, samt at vedlikeholdsansvar som avtalt er untatt Hoffsparken

sameie.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Behandling av årsregnskap for 2016

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent.

Benkeforslag:

Sameiermøte ønsker vedlagt forretningsførerkontrakt i protokollen og grunnlaget

Den er priset på.

Styremiddag bør legges inn som egen regnskapspost i budsjett.

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

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 160 000,-.

Vedtak: Vedtatt kr 160 000,-

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

5 Behandling av innkomne forslag og saker

A) Nåværende områder i felles garasje / tidligere søppelrom i Hoffsveien 6 og 12
omdisponeres.
Møtet stemmer over om sameiet ønsker å fristille og re-seksjonere

(ref §30 avsnitt a til g i eierseksjonsloven) fra nåværende innendørs

sykkelparkeringsområde og utstyrs bod i garasjen til hhv 1 biloppstillingsplass og 1

mindre EL-bil oppstillingsplass for salg internt i sameiet, samt å opprette nytt

sykkelrom i tidligere søppelrom i Hoffsveien 12 ?

Hvis NEI - pkt 1.1 og 1.2 utgår.

Hvis JA: Det stemmes over alternativer for SALG: pkt 1.1 & 1.2

1.1 Plasser selges internt i sameiet til høystbydende over dagens markedspris

1.2 Plasser selges internt i sameiet etter eier-ansiennitet til en fastsatt pris

Benkeforslag: Et vedtak skal fremmes på et ekstraordinært / ordinært sameiermøte.

Vedtak: Enstemmig vedtatt (15 for) for forslag 1.1. inkludert benkeforslaget.

B) Utskiftning av låssystem i hele sameiet.
Styret ber sameiermøte om fullmakt til å UTREDE kost/nytte/service ved utskifting av

dagens låssystem til nøkkelfritt.

Hvis JA: Styret utreder og innhenter anbud.

Prosjektet startes i Hoffsveien 6 og går over minst 2 budsjettår.
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Hvis NEI: Sak avsluttes.

Vedtak: Vedtatt med 2/ 3 flertall 14 for, en blank stemme.

C) Etablering EL-Sykkelstativ med 6 abonnements/utleie El sykler ale OBOS Kværnerbyen på
sameiets fellesområdet.

UTREDE fremtidig etablering av EL-Sykkelstativ med 6

abonnements/utleie EL-sykler ala OBOS Kværnerbyen på sameiets

fellesområdet ?

Etableringskostnad: Ca 200.000.-

Forespeilet inntekt : Månedsleie ca 500.- X 6 sykkel / 3000.- (evt døgnleie: 100.-

pr sykkel)

Hvis JA - Styret kontakter leverandør for utfyllende informasjon vedr

kost/nytte/service/etc

Hvis NEI - Sak avsluttes.

Vedtak: Forslaget ligger inntil videre.

D) Forslag til vedtektsendring for §9, §11, og §12 (ref §15 VEDTEKTER)

§ 9: VEDLIKEHOLD - etter første avsnitt ønsker implementert:

Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning vedlikeholde egen

bruksenhet og tilleggsdel slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre

sameierne. Dersom forsrkift eller når det påkrevet med fagfolk Dersom man er i tvirl bør

stryet kontaktes. Det samme gjelder for fellesareal der en seksjonseier er gitt midlertidig

rett til bruk. Sameier eller bemyndiget leietaker skal - for egen regning

- kontakte faggodkjente håndverkere eller vaktmestertjenesten for å få utført innvendig

vedlikehold og/eller utskiftinger innenfor rammer omtalt i vedtektens § 9. Styret kan

kontaktes dersom tvil om ansvarsforholdet sameier/fellesområde (eks § 9 avsnitt 4)

Benkeforslag: Styrets anmodes om å kontrollere dette med en juridisk person før

det legge inn i vedtektene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.
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§ 11: Styret

Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder, 2 styremedlemmer og 1

varamedlem. Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for

forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med Eierseksjonslovens §

31.Styrets beslutningsmyndighet, § 42 Ugildhet og § 43 Representasjon, vedtekter og

vedtak i sameiermøtet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

§ 12 Sameiermøte

Etter første avsnitt: Nytt bulletpkt:

Sameier skal sende sine forslag til endring av vedtekter, husordensregler og/eller

sameiets etablert praksis for drift og vedlikehold til styrets mailbox:

hoffsparken@styrerommet.net, merket: TIL ÅRLIG GENERALFORSAMLING - FORSLAG

TIL ENDRING

Innkomne forslag og konstruktive innspill vil i årlig generalforsamling bli behandlet ihht

Eierseksjonsloven §33 Sameiermøte

Forslag til vedtak. Styret er enstemmig FOR å fremme forslag til vedtaksendinger ved

årets sameiermøte.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

E) Sak: Forslag til endring av vedtektene mht styrets sammensetning
Forslagsstiller: Jørgen Bugge, Hoffsveien 8A

Forslag:

a) Vedtektene endres slik at de inntar følgende tillegg i § 11 Styret, etter første setning:

Styret bør i utgangspunktet velges av og blant seksjonseiere med fast bopel i sameiet. I helt

spesielle tilfeller kan man velge ett og maksimalt ett styremedlem utenfra.

Forslagstiller trekker forslaget på årsmøte.

b) Vedtektene endres slik at de inntar følgende tillegg i § 11 Styret, alternativt i § 12

Sameiermøtet: Det skal velges en valgkomite på to personer. Tidligere styremedlemmer

ansees som spesielt godt egnet til å sitte i denne komiteen. Valgkomiteen utarbeider en

skriftlig innstilling til nytt styre i god tid før sameiermøtet. Valgkomiteens leder presenterer

dette på sameiermøtet.

Vedtak: 2/3 flertall, 14 for forslaget.
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F) Sak: Forslag til endring av vedtektene mht behandling av sameiets budsjett

Forslag:

a) Vedtektene endres slik at de inntar følgende tillegg under punktet regnskap og budsjett:

Styret presenterer budsjettet som en vedtakssak for sameiermøtet. Herunder bør også

husleie for de seksjonens areal, garasje etc.

Kort og konkret kan dette gjøres ved å endre punkt to i de saker som skal behandles på

sameiermøtet

(§ 12), fra dagens formulering: «Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til evt.

godkjenning.» Til: «Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår og budsjett for

neste periode til godkjenning.»

Vedtak: Nedstemt 4 for.

b) Følgende legges til i vedtektene § 11, alternativt §12:

Styret gjennomfører sine aktiviteter innenfor godkjent budsjett i løpet av perioden mellom to

sameiermøter. Dersom det dukker opp forhold som styret mener krever en økning av

budsjettet på mer enn 5% og samtidig anser det som problematisk å vente med en slik

økning til neste ordinære sameiermøte, skal styret så snart som mulig innkalle til

ekstraordinært sameiermøte, der styrets forslag til endring av budsjettet tas opp på nytt.

Vedtak forslaget har falt jf punkt a.

G) Forslag til ordinært vedtak (ikke vedtektsendring):

Styret bes utarbeide et utkast til en langsiktig, overordnet vedlikeholdsplan, som legges frem

på sameiermøtet 2018 og detaljeres etter behov.

Vedtak: Vedtatt med overveldende flertall.
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H) Ytre vask av blokkene - forslagstiller Richard Single

Dyptrensende fasadevask av alle 3 blokker inklusive balkongene.

Benkeforslag: Vaske å sende faktura til Harbizalleen.

Avvente til rivningen er ferdig.

Vedtak Avvente med å vaske.

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

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble ____________________________ foreslått.

Vedtak:

B Som styremedlem for 1 år, ble ____________________________ foreslått.

Vedtak:

Som styremedlem for 1 år, ble ____________________________ foreslått.

Vedtak:

C Som varamedlem for 1 år, ble Jørgen Bugge foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

D Som valgkomite for 1 år: Oppmøtte sameiere ønsket ikke å påta seg ansvar.

Sittende styret vil arbeide med å finne nye tillitsvalgte, og kalle inn til ekstraordinært

årsmøte snarlig.

Styret tok ikke gjenvalg og det var ingen på sameiermøte som påtok seg roller som styreleder

eller styremedlemmer. Sittende styret blir sittende til det kalles inn til ekstraordinært årsmøte og

vil i mellomtiden arbeide med å finne nye tillitsvalgte og valgkomite.

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

Møtet ble hevet kl.: 2115. Protokollen signeres av

Jan Kenneth Dokken /s/ Jan Kenneth Dokken /s/

Møteleder Fører av protokollen

Yngvar Nordby /s/ Sonja Gran /s/
Protokollvitne Protokollvitne
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Ved valgene på sameiermøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende

sammensetning:

Navn Adresse Valgt for

Leder _________________________ _________________________ _________

Nestleder _________________________ _________________________ _________

Styremedlem _________________________ _________________________ _________

Styremedlem _________________________ _________________________ _________

Styremedlem _________________________ _________________________ _________

Dersom konstituerende styremøte ikke er avholdt skrives også alle inn, men med tittel

styremedlem på alle unntatt leder:

Navn Adresse Valgt for

Leder _________________________ _________________________ _________

Styremedlem _________________________ _________________________ _________

Styremedlem _________________________ _________________________ _________

Styremedlem _________________________ _________________________ _________

Styremedlem _________________________ _________________________ _________

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.























 

 

 

 

Regnskaps- og forretningsførsel  
 

Inkludert i forretningsføreravtalen  

Boligselskapets kontrakt med oss beskriver hvilke tjenester vi utfører og leverer fast hvert år. Dersom 

styret har behov for tjenester som ikke er inkludert i kontrakten, kan dette bestilles i tillegg. Se prisliste 

på Styrerommet.net, informasjonsbrosjyre og/eller spør din forvaltningskonsulent hvis noe er uklart.   

 

I forretningsføreravtalen «medium» inkluderer vi faste tjenester vi etter erfaring ser de fleste styrer 

har behov for i løpet av et år, bl.a. følgende:  

 

 Regnskap og årsoppgjør 

 Økonomiske rapporter 

 Skatteberegning/ligningsoppgaver 

 Post- og fakturabehandling  

 Innkreving av felleskostnader (bankgiro, avtalegiro eller e-faktura) 

 Fullmakt til å forestå inkasso ved betalingsmislighold 

 Budsjett (utkast til drifts- og likviditetsbudsjett) 

 Utarbeide innkalling og årsberetning til årsmøtet 

 Deltakelse på årsmøtet og føring av protokoll 

 Fast kontaktperson, rådgiver/forvaltningskonsulent 

 Arbeidsgiveroppgaver for ansatte i boligselskapet, skattetrekk, styrehonorar  

 Ajourføre eier- og adresseliste elektronisk 

 Meldinger og oppgaver til offentlige registre 

 Forsikring, service, skademelding, ajourføring av skadehistorikk  

 Megleropplysninger og overdragelse av eierforhold (faktureres megler) 

 Fagbladet «Bolig & Miljø» gratis til alle styremedlemmer 6 ganger pr. år 

 Som kunde hos oss har du og resten av styret tilgang til www.Styrerommet.net  

Her har styret tilgang til regnskap, budsjett, eierlister, fakturabehandling, arkiv, SMS og e-post 

løsning, med mye mer. Vi tilbyr også digitalsignering med bankID, av styreprotokoller, 

årsberetning og regnskap.  

 

-- 

 
2017 

 
OBOS Eiendomsforvaltning AS 

Divisjon forvaltning og rådgivning 
 

 
VEDLEGG 



 

 

mange fordeler hos OBOS   
forvaltning og rådgivning  

–– 
HMS-modul 
Digital løsning som gjør styrets oppfølging av HMS ansvaret langt enklere.  
 

Hjemmesideløsning – ny, billigere og bedre løsning for ditt boligselskap: www.herborvi.no  
Vi tilbyr hjemmesideløsning skreddersydd for boligselskap med bl.a. automatisk oppdatering av 
informasjon om boligselskapet fra OBOS. Løsningen er enkel, men vi bistår gjerne med publisering.    
Den nye hjemmesiden er responsiv, noe som øker brukervennligheten på nettbrett og mobiltelefon. 
Designet er vesentlig mer moderne og brukervennlig. Med løsningen følger også nabolagsprofil. 
 

Innskudd og lån 
Selskapet disponerer sin egen driftskonto i OBOS-banken. Dersom selskapet har overskuddslikviditet 
tilbyr vi høyrentekonto med gode betingelser. Boligselskap forvaltet av oss kan også søke om lån til 
gode vilkår.  
 

Forsikring og skadeoppfølging 
OBOS Eiendomsforvaltning tilbyr boligselskapene gunstige forsikringsordninger gjennom våre avtaler 
med IF, Tryg og Gjensidige. Forsikringsordningen inkluderer oppfølging av forsikringsskader og 
ajourføring av skadehistorikk på Styrerommet.net.  
 

Rabattavtaler  
På varer og tjenester innen revisjon, TV, bredbånd, gass, strøm, byggevarer, lås, beslag og fysisk 
sikring, møte/konferanserom, trykk og kopiering.   
 

Gunstig revisjonshonorar  
Vi har inngått gode avtaler om gunstig revisjonshonorar for våre kunder gjennom avtaler med BDO, 
pwc og EY (Ernst & Young). Vi gjør gratis tilbudsrunde mellom disse tre selskap. Årsmøte velger revisor.  
 

Kurs for styremedlemmer og forvaltningsmagasin  
Våre kunder tilbys et omfattende kursprogram for styremedlemmer. Norges eneste fagblad for styrer i 
boligselskaper, vårt kundemagasin Bolig & Miljø, sendes gratis til styret seks ganger i året. Bladet 
bringer stoff om forvaltning, drift og vedlikehold og gir tips og råd om miljø, jus og økonomi og annet 
som kan bidra til å gjøre styrearbeidet lettere.  
 

Prosjektering, vedlikehold og teknisk kompetanse 
OBOS Prosjekt er et av landets største prosjekt- og byggelederfirmaer, og har spesialkompetanse på 
tilstandsvurderinger, vedlikeholdsplaner, prosjektering, byggeledelse, rehabilitering, brannsikkerhet og 
HMS med mer.  
 

OBOS gir tilbake 
Alle boligselskap forvaltet av OBOS kan søke om tilskudd til tiltak og aktiviteter innen klima, miljø og 
uterom. OBOS yter inntil 50 prosent av kostnadene i tilskudd til miljøtiltak. Det kan bl.a. søkes om 
tilskudd til utfasing av oljefyringsanlegg. OBOS-prisen deles også ut hvert år til beste rehabiliterings-
prosjekt. Premien er på 200 000 kroner.  
 

Totalleverandør 
Ønsker styret tjenester utover ovennevnte tilbys dette fra øvrige avdelinger i OBOS-konsernet mot et 
avtalt honorar. Vi kan bl.a. tilby renholdstjenester, vaktmestertjenester, juridisk og teknisk bistand. 

http://www.herborvi.no/
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