
Hoffsparken Boligsameie

Protokoll fra ekstraordinært sameiermøte i Hoffsparken Boligsameie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Møtedato: 12.06.2017

Møtetidspunkt: 17.30

Møtested: I gårdsrommet mellom nr 8 og 12

Til stede: 11 seksjonseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt 14 stemmeberettigede.

Åpning: Møtet ble åpnet av Grete Waaland Sørensen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Konstituering

A Valg av møteleder
Som møteleder ble Grete Waaland Sørensen 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 Jørgen Bugge foreslått, og som protokollvitne ble Marianne Boberg
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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Valg av nytt styre

1.1. Presentasjon av kandidatene

Valgkomiteens leder, Marianne Boberg presenterte kandidatene til nytt styre.

Kandidatene ga en kort presentasjon av seg selv og sin bakgrunn og motivasjon for å
bidra i det nye styret.

1.2. Valg av styreleder
Som styrets leder for 1 år foreslås Jørgen Bugge
Vedtak: Jørgen Bugge valgt ved akklamasjon

1.3. Valg av styremedlem 1
Som styremedlem nr 1 for 2 år foreslås Sebastian Jakobsen
Vedtak: Sebastian Jakobsen valgt ved akklamasjon



1.4. Valg av styremedlem 2
Som styremedlem nr 2 for 2 år foreslås Karin Bellander
Vedtak: Karin Bellander valgt ved akklamasjon

1.5. Valg av varamedlem
Som varamedlem for 1 år foreslås Emilie Blikstad
Vedtak: Emilie Blikstad valgt ved akklamasjon

Takk til det avgående styret!
Det ble uttrykt en stor takknemlighet for den flotte innsatsen levert av det avgående
styret.
Bente Sæter har sittet i styret og utført de fleste funksjoner sammenhengende helt
siden starten i 2005/2006. I siste periode har Bente hatt ansvaret for avtaler med og
oppfølging av vaktmestertjenester.
Grete Waaland Sørensen har, som leder de siste årene gjort et forbilledlig arbeid og
vært veldig tilgjengelig med høyt engasjement, lang erfaring, fin lederstil og god støtte
for alle medlemmene.
Hans Enger Gallis har som styremedlem nr 2 i den siste perioden vært en verdifull
bidragsyter og en god sparringspartner for Grete og Bente.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Møtet ble hevet kl.: 17.50.

Protokollen signeres av
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