
Innkalling til ekstraordinært årsmøte 
 
 
Ekstraordinært årsmøte i Hoffsparken Boligsameie avholdes 
tirsdag 18. september 2018 kl. 18:00 på gårdstunet mellom 
Hoffsveien 8 og 12, evt. i garasjen hvis dårlig vær. 
 

TIL BEHANDLING FORELIGGER: 
 
1. KONSTITUERING 
 

A) Valg av møteleder 

B) Godkjenning av de stemmeberettigede 

C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne  

D) Godkjenning av møteinnkallingen 

 

2. TIL BEHANDLING 

 

Korrekt fullføring av tidligere vedtak om reseksjonering etter utbygging av 
seksjon 46 

 

Bakgrunn: 
 

a. Ekstraordinært sameiermøte 9. juni 2015 gjorde følgende vedtak: 
«Styrets innstilling til ombygging av balkongdel i seksjonsnummer 46, 6. etg, i 
henhold til Oslo kommunes vedtak av 9. februar 2015 godkjennes. Sameiermøtet gir 
styret fullmakt til at styret, før igangsettelse av tiltak, inngår en bindende avtale med 
Odd R. Bakke for å ivareta sameiets interesser». 

 
b. Godkjent utbygging ble realisert, etter avtale mellom styret og seksjonseier 

Her lå det som en klar premiss fra styret at eierbrøkene skulle endres, slik det også 
kreves av våre vedtekter. 

 
c. Begjæring om reseksjonering 

Reseksjoneringsbegjæring ble så klargjort av OBOS og signert av seksjonseier 
26.11.2015 før innsendelse til Plan og Bygningsetaten i Oslo. Denne begjæringen 
mangler nevnte premiss om endring av eierbrøk. 

 
d. Begjæring om reseksjonering godkjennes og tinglyses 

Nevnte reseksjoneringsbegjæring blir tinglyst og sendt tilbake fra Plan og 
Bygningsetaten i september 2016.  Eierbrøken er uforandret i motsetning til det som 
var avtalt mellom styret, aktuell seksjonseier og forretningsfører i OBOS. 

 
e. OBOS må forholde seg til det som er tinglyst 

OBOS har ikke anledning til å endre eierbrøkene i strid med det som er tinglyst.   
I diskusjoner på årsmøtet i 2017 ble det spurt om fakturering av fellesutgiftene 
reflekterte det økte BRA til seksjon 46. 
 
Som en midlertidig ordning inntil alt er korrekt tinglyst, har styret bedt OBOS om å 
fakturere aktuell seksjonseier ekstra, for å kompensere for feil i seksjonens eierbrøk.  
Dette har fungert effektivt frem til nå. 



På årsmøtet i 2018 påtok styret seg å få de korrekte eierbrøkene tinglyst hos Plan 
og Bygningsetaten i Oslo. 
 

f. Svært liten betydning for de øvrige seksjonene 
En endring av eierbrøkene vil ha svært liten betydning for de øvrige seksjonene, da 
disse vil få en redusert månedlig felleskostnad på ca. 5 kroner i gjennomsnitt. 
Det er allikevel viktig å få de korrekte eierbrøkene tinglyst. 
 

g. Undersøkelser av mulige løsninger for å få korrigert eierbrøkene 
Sameiet sin nåværende forretningsfører har i samråd med saksbehandlere i Plan og 
Bygningsetaten kommet frem til at sameiet er nødt til å fatte et nytt vedtak, der det 
eksplisitt fremgår at eierbrøkene skal endres som følge av den aktuelle endringen i 
seksjon 46 sin utvidelse av hoveddelens BRA. Vedtaket krever 2/3 flertall jf 
Eierseksjonsloven «§ 49, 2. led b) 

 
Dette vedtaket vil så danne basis for en ny reseksjoneringsbegjæring til Plan og 
Bygningsetaten i Oslo. 
 

 
Styrets forslag til vedtak: 
  

På ekstraordinært årsmøte i juni 2015 godkjente sameiet en utbygging av 
Hoffsparken Boligsameie sin seksjon 46, som har medført økt BRA i seksjonens 
hoveddel. 
 
I henhold til sameiets vedtekter, både på gjennomføringstidspunktet og i dag, skal 
nevnte utbygging medføre en forholdsvis justering av eierbrøken til så vel seksjon 46 
som de øvrige seksjoner i sameiet.  Dette kriteriet var ikke eksplisitt uttrykt i 
sameiets vedtak på ekstraordinært årsmøte i juni 2015 eller den påfølgende 
reseksjoneringsbegjæring fra november 2015, med den følge at eierbrøkene ikke ble 
justert slik de skulle. 
 
Det ekstraordinære årsmøtet i Hoffsparken Boligsameie av 18. september 2018 
ønsker at dette korrigeres snarest. 
 
Søknaden om reseksjonering må settes frem av styret jf Eierseksjonsloven §21. 
OBOS bes om å utferdige en ny reseksjoneringsbegjæring til Plan og 
Bygningsetaten i Oslo Kommune, der eierbrøkene i sameiet justeres i tråd med de 
respektive hoveddelenes BRA, slik disse fremstår etter utbygging av seksjon 46. 

 

 

 

 

Oslo 23.08.2018 
 

I styret for Hoffsparken Boligsameie 

 

Jørgen Bugge /s/ Karin Bellander /s/ Emilie Blikstad /s/ 
 
 
 
 

 

 



På årsmøtet har seksjonseierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier. 
Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig. Vennligst ta med utfylt 
registreringsblankett og evt. fullmakter, og lever disse til styreleder ved ankomst.  
 
 

Registreringsblankett 
for ekstraordinært årsmøte i Hoffsparken Boligsameie 

 

Fyll ut med blokkbokstaver og lever blanketten ved inngangen til møtelokalet. 

 

Eierens navn: 
 
 
 

 

Seksjonens adresse: 
 
 
 

 

Leilighetsnummer: 
 

 

 

Fullmakt 
Fullmakt kan gis på to måter. 
1. På papir: Dersom du benytter deg av fullmaktsretten, må både ovenstående 

registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut. 
 

2. Elektronisk: Seksjonseier som ikke har anledning til å møte kan fylle ut et 
elektronisk fullmaktsskjema her:  
http://www.hoffsparken.no/elektronisk-fullmakt-til-arsmote/ 
 

Fullmakt kan gis etter avtale til en person du kjenner, for eksempel en nabo. Den kan 
også gis til et navngitt styremedlem (Karin Bellander, Emilie Blikstad eller Jørgen 
Bugge). I det siste tilfellet kan fullmektigens e-post ved elektronisk fullmakt settes til 
styret.hoffsparken@gmail.com. 
 

 

FULLMAKT (alternativ 1, på papir) 
 

Eier av gir herved fullmakt til: 
 

 

Fullmektigens navn: 
 

 

å møte på ekstraordinært årsmøte i Hoffsparken Boligsameie 
 
 

 

…………………………………………………….. …………………………… 
Eiers signatur (Dato) 

http://www.hoffsparken.no/elektronisk-fullmakt-til-arsmote/
mailto:styret.hoffsparken@gmail.com

