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Konows Gate 83 Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Konows Gate 83 Sameie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato:
tirsdag 24. mars2015
Møtetidspunkt: 18:00
Møtested:
Kværneråsen Velhus, Baglerfaret 14 c
Til stede:

13 seksjonseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt 16 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Heidi Kløkstad.
Møtet ble åpnet av Jan Petter Svendsen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Konstituering
A Valg av møteleder
Som møteleder ble Jan Petter Svendsen 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 referent og minst en seksjonseier som protokollvitne
Som referent ble Heidi Kløkstad foreslått, og som protokollvitne ble Reidar Moe foreslått.
Vedtak: godkjent
D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet
for lovlig satt.
Vedtak: godkjent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Behandling av årsberetning for 2014
Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak: godkjent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Behandling av årsregnskap for 2014
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 80 000.
Vedtak: godkjent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. Behandling av innkomne forslag og saker
A Nye porter til bodene ved parkeringsplassene i løpet av kalenderåret 2015. Sameiet
betaler for samtlige av portene.
FOR: 2

MOT: 14

Vedtak: ikke godkjent
B Nye boder i første etasje. Sameiet betaler for oppføringen av bodene.
Enstemmig MOT
Vedtak: ikke godkjent
C Styret følger opp framdriften overfor BundeBygg med at belegget på glassplatene på
balkongene blir uendret i løpet av våren 2015.
MOT: 1

FOR: 15

Vedtak: godkjent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Valg av tillitsvalgte
B Som styremedlem for 1 år, ble Erik Mørch foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Oskar Dahl foreslått.
Vedtak: godkjent
C Som varamedlem for 1 år, ble Ida Vennerød foreslått.
Vedtak: godkjent

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtet ble hevet kl.: 19:45. Protokollen signeres av

Møteleder
Jan Petter Svendsen /S/

Protokollvitne
Reidar Moe /S/

Referent
Heidi Kløkstad/S/

