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Konows Gate 83 Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Konows Gate 83 Sameie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato:
29.3.2016
Møtetidspunkt: 18:00
Møtested:
Kværneråsen Velhus, Baglerfaret 14 C
Til stede:

12 seksjonseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 13 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Heidi Kløkstad.
Møtet ble åpnet av Heidi Kløkstad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Konstituering
A Valg av møteleder
Som møteleder ble Heidi Kløkstad 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 Steve Gunkel 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 2015
Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak: godkjent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Behandling av årsregnskap for 2015
Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Budsjettet for 2016
ble gjennomgått til orientering.
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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Behandling av innkomne forslag og saker
A) Bedre utnyttelse av garasjeanlegg med formål om å få plass til flere biler – se
innkallingen.
Forslag til vedtak: Styret tar forslaget til etterretning og vil i løpet av neste styreperiode ta
en nærmere vurdering av eventuelle løsninger knyttet til utnyttelse av plass i
garasjeanlegget.
Etter en håndsopprekning ble det 3 stemmer for forslaget til vedtaket. 10 stemte imot.
Vedtak: ikke vedtatt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Valg av tillitsvalgte
A Som styreleder for 2 år, ble Erik Mørch foreslått.
Vedtak: godkjent ved akklamasjon
B Som styremedlem for 2 år, ble Reidar Moe foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Ida Vennerød foreslått.
Vedtak: godkjent ved akklamasjon
C Som varamedlem for 1 år, ble Rolf Kristiansen foreslått.
Vedtak: godkjent ved akklamasjon
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtet ble hevet kl.: 19:11.
Protokollen ble signert av;
Møteleder Heidi Kløkstad /s/

Referent Heidi Kløkstad /s/

Protokollvitne Steve Gunkel /s/

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

Erik Mørch

Valg for periode 2016 – 2018

Styremedlem Reidar Moe

Valgt for periode 2016 – 2018

Styremedlem Ida Vennerød

Valgt for periode 2016 - 2018

Styremedlem Oskar Dahl

Valgt for periode 2015 – 2017

Varamedlem Rolf Kristiansen

Valgt for periode 2016 – 2017

