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Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Hoffsparken Boligsameie  

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

Møtedato: 18. september 2018 

Møtetidspunkt: 18:00 

Møtested: Gårdstunet mellom Hoffsveien 8 og 12. 

Til stede: 10 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt, totalt 16 stemmeberettigede. 

Møtet ble åpnet av styreleder Jørgen Bugge 

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

1 Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Jørgen Bugge 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 en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 

Til å føre protokoll ble Jørgen Bugge foreslått, og som protokollvitne ble Christina 

Agnæss foreslått. 

Vedtak: Godkjent. 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for 

lovlig satt. 

Vedtak: Godkjent. 

 

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

2 Forslag 

 

A   Behandling av Korrekt fullføring av tidligere vedtak om reseksjonering etter       
     utbygging av seksjon 46. 

 

           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.   
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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 jfr. 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. 

 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

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

Møtet ble hevet kl.: 18:20.  Protokollen signeres av 

 

 

Jørgen Bugge /s/     Jørgen Bugge /s/ 

Møteleder      Fører av protokollen 

 

 

Christina Agnæss /s/ 

Protokollvitne       


