Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Ravnåsen Borettslag
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato:
10. april 2014
Møtetidspunkt: 18.30
Møtested:

Holmlia kirke

Til stede:

32 andelseiere, 5 representert ved fullmakt, totalt 37 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Stein-Yngve Svane Hansen.
Møtet ble åpnet av Charlotte Randell.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Konstituering
A Valg av møteleder
Som møteleder ble Daniel Walter foreslått.
Vedtak: Valgt
B Opptak av navnefortegnelse
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 andelseier til å underskrive protokollen
Som referent ble Stein-Yngve Svane Hansen foreslått, og til å signere protokollen ble
Laila Castillo og Heidi Østbakk foreslått.
Vedtak: Valgt

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære
møtet for lovlig satt.
Vedtak: Godkjent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2013
A Behandling av årsberetning og regnskap
Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2013 ble gjennomgått og foreslått
godkjent.
Vedtak: Godkjent
B Overføring av årets resultat til balansen
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.
Vedtak: Godkjent
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
A Fastsettelse av styrets godtgjørelse
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 245.000,-.
Vedtak: Vedtatt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Behandling av innkomne forslag og saker
A Forslag om honorar til valgkomiteen, forslagstiller Tom Reinertsen
Kort saksfremstilling: Dette viktige tillitsvervet har hittil vært ulønnet. Av egen erfaring vet
jeg hvor vanskelig og tidkrevende denne jobben kan være. Foreslår derfor et honorar –
med virkning f.o.m. i år – på kr 3000,-. Kr 1000,- pr person skattefritt.
For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.
Vedtak: Vedtatt

B Forslag om forbud mot bruk av kulegrill
Kort saksfremstilling: Forbud mot bruk av kulegrill og annen åpen ild innad i
borettslaget. Dette gjelder på balkong, terrasse, veranda og tilliggende hage.
Styret har mottatt forslag om forbud mot kullgrill tidligere, den gang for sent til at det
kunne legges frem for generalforsamlingen det året.
Vi mottar med jevne mellomrom henvendelser fra fortvilte andelseiere pga naboens bruk
av kullgrill, hvor brannfaren ved feil bruk kan medføre blir nevnt. Selv på de store
terrasser ”fylles” naboens leilighet med røyk og lukt dersom vinduer eller terrassedøren
står åpen.
For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen.
Forslag til vedtak: Styret støtter forslaget om forbud mot bruk av åpen ild inkl. kullgrill,
pga HMS
Vedtak: Vedtatt med 18 stemmer for, mens 14 stemte imot.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C

Forslag fra styret om endring av husordensreglene
Kort saksfremstilling: Understreket tekst er ny tekst, overstreket tekst tas ut av
husordensreglene.

Vedtak: Vedtatt

Vedtak: Vedtatt

Vedtak: Vedtatt

Vedtak: Vedtatt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
Valg av tillitsvalgte
A Som styreleder for 2 år ble foreslått
John Paulsen
Ravnåsveien 45 C
Vedtak: Valgt ved akklamasjon
B Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått:
Lene Jenssen
Ravnåsveien 93
Tom Reinertsen
Ravnåsveien 69 D
Anette Lier
Ravnåsveien 69 E
Nina Brandvold
Ravnåsveien 25 G
Da det kom flere forslag enn det valgkomiteen hadde foreslått ble det stemt over alle 4
kandidater, og de to med flest stemmer ble valgt.
Vedtak: Tom Reinertsen og Anette Lier ble valgt, med henholdsvis 32 og 21
stemmer.
C Som styremedlem for 1 år ble foreslått:
Mai E. Bruvik
Ravnåsveien 71
Nina Brandvold
Ravnåsveien 25 G
Da det kom et forslag fra salen ble det stemt over begge kandidatene, og den med flest
stemmer ble valgt.
Vedtak: Nina Brandvold ble valgt da hun fikk 19 stemmer.
D Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått:
Christian Palm
Ravnåsveien 25 C
Ame Magelssen
Ravnåsveien 85
Bjørn R. Rønning
Ravnåsveien 61 D
Nina Brandvold
Ravnåsveien 25 G
Mai E. Bruvik
Ravnåsveien 71
Kjersti Jørgensen
Ravnåsveien 47 B
Da det kom flere forslag enn det valgkomiteen hadde foreslått ble det stemt over alle 6
kandidater, og de fire med flest stemmer ble valgt.
Vedtak: Christian Palm (37), Ane Magelssen (35), Bjørn R. Rønning (35) og
Kjersti Jørgensen (24) ble valgt.(antall stemmer i parentes)
E Som representanert i valgkomitéen for 1 år ble foreslått:
Gry Mikalsen
Ravnåsveien 43 D
Fredrik Moe
Ravnåsveien 69 C
Curt Lier
Ravnåsveien 69 E
Vedtak: Valgt ved akklamasjon.
F Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
Delegert John Paulsen
Varadelegert Tom Reinertsen
Vedtak: Valgt ved akklamasjon.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtet ble hevet kl.: 20.10. Protokollen signeres av:
Daniel Walter /s/
Møteleder

Stein-Yngve Svane Hansen /s/
Referent

Laila Castillo /s/
Heidi Østbakk /s/
Protokollvitne
Protokollvitne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende
sammensetning:

Navn
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

John Paulsen
Tom Reinertsen
Nina Brandvold
Anette Lier
Bengt Erik Farstad

Oslo den

10.04.14

Adresse

Valgt for

Ravnåsveien 45 C
Ravnåsveien 69 D
Ravnåsveien 25 G
Ravnåsveien 69 E
Ravnåsveien 35 D

2014-2016
2014-2016
2014-2015
2014-2016
2013-2015

