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Protokoll fra ordinært årsmøte i Lade Alle Hjem Boligsameie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 24.04.2018 

Møtetidspunkt: 1800 

Møtested: OBOS sine lokaler i Strandveien 43 

Til stede: 30 seksjonseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 31 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Rune Egeness. 
 

Møtet ble åpnet av Rune Egeness. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Rune Egeness 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 

Som fører av protokoll ble Rune Egeness foreslått. Som protokollvitne ble  

Espen Lundås og Anne Marit Strand-Stahl 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. Behandling av årsrapport for 2017 

Styrets årsrapport ble behandlet. 

Vedtak: Godkjent 

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

3. Behandling av årsregnskap for 2017 

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 180 000. 

Vedtak: Godkjent 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A Fellesrom i kjeller bygg F 

Saksframstilling: Rommet er ca 70 kvm. Det koster ca kr 80 000 eksl mva for å støpe 

gulv. Det skal ut fra beliggenheten være greit å koble seg på ventilasjon, strøm og 

brannsikring.  

Vedtak: Årsmøtet ber styret undersøke hva det vil koste å ta i bruk rommet. 

Fremlegges på et årsmøte. 

 

B Innglassing av balkonger 

Saksframstilling: Det er ytret et ønske om innglassing balkonger. For å kunne åpne opp 

for dette så kreves det en utredning om konstruksjonen tåler innglassing, eventuelt 

hvilke type løsning. Hvor mange er eventuelt interessert og hvilket kostnadsnivå er det 

snakk om. I tillegg er dette fasadeendring som er søknadspliktig.  

Vedtak: Årsmøtet ber styret innhente hvor mange seksjonseiere som er 

interessert i et slikt tiltak. Forslag fremlegges på et årsmøte. 

 

C Midlertidig bruks- og vedlikeholdsrett av grøntarealer i forbindelse med 

leilighetene i første etasje. 

Saksframstilling: Areal på bakkeplan som innen naturlig avgrensning kan nytte av 

leilighetene i 1. etasje. Disse arealene kan det vedtektsfestes en midlertidig bruks- og 

vedlikeholdsrett for gjeldene seksjoner. Hvis disse skal seksjoneres som tilleggsdeler til 

seksjonen så er forbundet en kostnad for oppmåling og reseksjonering. 

Vedtak: Årsmøtet ber styret fremlegge forslag til vedtak på et årsmøte. 

 

D Solcelleanlegg 

Saksframstilling: Fremlagt forslag om etablering av solcelleanlegg på f.eks tak. Dette 

viser seg p.t. å være relativt kostbar installasjon estimert til kr 1 600 000.    

 

Forslag til vedtak: Styret anbefaler at man avventer en slik investering for å se om 

kostnadsnivået vil reduseres i takt med utvikling av teknologien. 

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

E Felles tekniske anlegg mellom Start, Hjem og garasjeanlegg. 

Saksframstilling: Sameiene deler tekniske anlegg og det er behov for å avtalefeste 

prinsippene for fordeling av kostnader. 

 

Forslag til vedtak: Orientering tas til etterretning. 

Vedtak: Orientering tatt til etterretning 

 

F Indeksregulering av felleskostnader 

Saksframstilling: Årlig indeksregulering for å holde tritt med generell prisstigning. 

Fremlagt forslag fra styret på 1,5 % økning. 

Vedtak: Årsmøtet vedtar en indeksregulering av felleskostnadene fom 01.01.2019. 

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

6. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 1 år, ble Synnøve Bødker foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 
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B Som styremedlem for 1 år, ble Eva Bævre foreslått. 

Som styremedlem for 2 år, ble Emilie Norset foreslått. 

Som styremedlem for 2 år, ble Anders Sivertsen foreslått. 

Som styremedlem for 1 år, ble Thomas Agnar Gust foreslått. 

Som styremedlem for 2 år, ble Petter Skjervold foreslått. 

Som styremedlem for 2 år, ble Hilde K. Løkke foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Sverre Bromstad foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

D Som representant i valgkomitéen for 1 år, ble Kristian Bjerkli foreslått  

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

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

Møtet ble hevet kl.: 2030.  Protokollen signeres av 

 

 

Rune Egeness /s/     Rune Egeness /s/ 

Møteleder      Fører av protokollen 

 

 

Anne Marit Strand-Stahl /s/    Espen Lundås /s/ 

Protokollvitne      Protokollvitne 
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Ved valgene på årsmøtet har styret fått følgende sammensetning: 

 

Navn     Adresse    Valgt for 

Leder  Synnøve Bødker   Julianus Holms Veg 40  2018-2019 

Styremedlem Eva Bævre    Julianus Holms Veg 42  2018-2019 

Styremedlem Emilie Norset    Julianus Holms Veg 48  2018-2020 

Styremedlem Anders Sivertsen   Julianus Holms Veg 50  2018-2020 

Styremedlem Thomas Agnar Gust   Julianus Holms Veg 50  2018-2019 

Styremedlem Petter Skjervold   Julianus Holms Veg 52  2018-2020 

Styremedlem Hilde K. Løkke   Julianus Holms Veg 54  2018-2020 

Varamedlem Sverre Bromstad   Julianus Holms Veg 46  2018-2019 

Valgkomité Kristian Bjerkli    Julianus Holms Veg 50  2018-2019 

 

Styret vil konstituere seg på neste styremøte. 

 

 


