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Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Lade Alle Hjem Boligsameie  

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

Møtedato: 03.12.2018 

Møtetidspunkt: 18.00 

Møtested: OBOS sine lokaler i Strandveien 43 

Til stede: 32 seksjonseiere, 4 representert ved fullmakt, totalt 36 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 

Til å føre protokoll ble Rune Egeness foreslått, og som protokollvitne ble James Gregory 

Stahl og Espen Lundås 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 Forslag til nye vedtekter for Lade Alle Hjem Boligsameie  

Saksfremstilling: Vedtektene endres slik at de stemmer overens med den nye 
eierseksjonsloven. Forslaget vedtas med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

B Forslag om tilførsel av ny paragraf i vedtektene, § 3-2 Midlertidig enerett til bruk 

Saksfremstilling: Forslag om at angitte seksjoner i 1. etasje gis midlertidig enerett til bruk 

av bestemt areal i tilknytning til sin seksjon. Forslaget vedtas med 2/3 flertall av de 

avgitte stemmene. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
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C  Forslag til installering av adgangskontroll på felles dører 
Saksfremstilling: Styret foreslår etablering av brikkebasert adgangskontroll for fellesdører 
i sameiet. Forslaget vedtas med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
Forslag til vedtak: Det etableres nytt adgangssystem i henhold til fremlagt tilbud og 
kostnadene dekkes over felleskostnadene. Det stemmes for eller mot forslaget. 

  

 Resultat stemmegivning: 

For: 17 stemmer  Mot: 14 stemmer  Blank: 5 stemmer 

Vedtak: Forslag nedstemt. 

 
D   Forslag om mulighet for innglassing av balkonger 

Saksfremstilling: I forbindelse med ordinært årsmøte ble det fremlagt forslag om 
muligheten for innglassing av balkonger. Forslaget vedtas med 2/3 flertall av de avgitte 
stemmene. 
Forslag til vedtak: Det tillates innglassing av balkonger i henhold til fremlagt tilbud og 
vedtatt mal. Alle kostnader i forbindelse med innglassingen fordeles på de 
seksjonseierne som ønsker dette utført. Fremtidige forespørsler om innglassing plikter å 
følge samme mal og dekke kostnadene forbundet med dette. Forutsetning er at tiltaket 
godkjennes av Trondheim kommune. Det stemmes for eller mot forslaget. 

 
Resultat stemmegivning: 

For: 24 stemmer  Mot: 12 stemmer  Blank: 0 stemmer 

Vedtak: Vedtatt for innglassing av balkonger for beboere som ønsker. Søknad 

utarbeides av styret. Ved godkjenning fra kommunen, så avholdes nytt årsmøte 

med valg av løsning og fordeling av kostnader. 

 

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

Møtet ble hevet kl.: 2030.  Protokollen signeres av 

 

 

Rune Egeness /s/     Rune Egeness /s/ 

Møteleder      Fører av protokollen 

 

 

Espen Lundås /s/     James Gregory Stahl /s/ 

Protokollvitne      Protokollvitne 


