Protokoll fra ordinært sameiermøte i Lommedalstunet Sameie den 05.04.2011
kl. 18.20. Møtested : Lokalene til Messetjeneste AS, Lommedalsveien 230.
Tilstede var 16 seksjonseiere og ingen med fullmakt
til sammen 16 stemmeberettigede.
Fra forretningsfører møtte Jardar Bakke
Møtet ble åpnet av Erik Øiestad
1 – Konstituering
A. Valg av møteleder
Som møteleder ble foreslått Jardar Bakke
Vedtak : valgt
B. Opptak av navnefortegnelse
Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at
vedkommende eier var tilstede.
Vedtak : godkjent
C. Valg av referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen
Som referent ble Jardar Bakke foreslått, og til å underskrive protokollen
Erik Øiestad og Sigmund Rinden
Vedtak : valgt
D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på,
og erklære møtet for lovlig satt.
Vedtak : godkjent
2 – Årsberetning for 2010
Styrets årsberetning for 2010 ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak : godkjent
3 – Årsregnskap for 2010
Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Årets resultat foreslås overført til egenkapital.
Vedtak : godkjent
4 – Godtgjørelser
A. Godtgjørelse til styret
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 40 000,-.
Vedtak : vedtatt
5 – Forslag
A) Felling av tre på sørsiden av bygget
Vedtak : Treet felles. Styret sørger for at det blir gjort på en forsvarlig måte.

B) Utvidet vaktmesteravtale
Forslag til vedtak: Styret ber om fullmakt til å forhandle frem vedlikeholdsavtale
innenfor en ramme på kr 175 000,-.
Vedtak : vedtatt

6 – Valg av tillitsvalgte
A. Som styremedlem for 2 år ble foreslått Ute Johanna Storli
Vedtak : valgt ved akklamasjon
Som varamedlem for 2 år ble foreslått Harald Qvist
Vedtak : valgt

Sameiermøtet ble hevet kl 19.00
Protokollen godkjennes av undertegnede
Jardar Bakke /s/
Møteleder

Jardar Bakke /s/
Referent

Erik Øiestad /s/
Protokollvitne

Sigmund Rinden /s/
Protokollvitne

Ved valgene på sameiermøtet har styret fått følgende sammensetning:
Leder:
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Oslo 06.04.2011

Navn
Erik Øiestad
Sigmund Rinden
Ute Johanna Storli
Harald Qvist

Valgt for
2010-2012
2010-2012
2011-2013
2011-2013

