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Konows Gate 83 Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Konows Gate 83 Sameie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato:
22.03.2017
Møtetidspunkt: 18.00
Møtested:
Kverneråsen Velhus, Baglerfaret 14 C
Til stede:

12 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt, totalt 18 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Camilla Brøndbo.
Møtet ble åpnet av Erik Mørch.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Konstituering
A Valg av møteleder
Som møteleder ble Erik Mørch foreslått.
Vedtak: Valgt
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
Som fører av protokoll ble Camilla Brøndbo foreslått. Som protokollvitne ble
Bjørnar Hjelmesæth Hovin og Bård Thomas Helland foreslått.
Vedtak: Valgt
D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet
for lovlig satt.
Vedtak: Vedtatt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Behandling av årsberetning for 2016
Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. Styret påpekte at den enkelte
seksjonseier plikter til å sette seg inn i vedlagte HMS rutiner.
Vedtak: Godkjent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Behandling av årsregnskap for 2016
Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.
Vedtak: Vedtatt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 80 000.
Vedtak: Vedtatt
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Behandling av innkomne forslag og saker
A Vedlikeholdsfond
Saksframstilling: Som følge av at det kommer til å oppstå et behov for større
vedlikeholdsprosjekter i sameiet i fremtiden, ønsker styret å øke sameiets egenkapital. Dette er
delvis for å unngå for høye økninger i felleskostnadene som skal dekke løpende drift i fremtiden,
men også for å unngå ekstraordinære kapitalinnkallinger som kun vil ramme de seksjonseierne
som «tilfeldigvis» eier en seksjon i sameiet når vedlikeholdet må gjennomføres og
kapitalinnkallingen skjer. Styret fremmer derfor to forslag til vedtektsendring.
Det første forslaget innebærer etablering av et vedlikeholdsfond, forslag nr to inkluderer også
mulighet for å overføre et eventuelt årlig overskudd i fondet.
Forslag 1
«Sameiet har opprettet vedlikeholdsfond. Alle rentene som tilfaller fondet forblir i fondet.
Vedlikeholdsfondet skal brukes til å finansiere et konkret og fremtidig vedlikeholdstiltak som
styret avgjør. Vedlikeholdsfondet føres på separat bankkonto, og kreves inn månedlig gjennom
et fastsatt akontobeløp som styret fastsetter. Akontobeløpet kan kreves inn fra seksjonseierne
etter sameierbrøken. Innbetalinger til vedlikeholdsfondet er endelige, dvs at andeler av
vedlikeholdsfondet ikke utløses etter eierbrøken ved salg av den enkelte seksjon. Sameiermøtet
skal med 2/3 flertall avgjøre om vedlikeholdsfondet skal avsluttes».
Forslag 2
«Sameiet har opprettet vedlikeholdsfond. Alle rentene som tilfaller fondet forblir i fondet.
Vedlikeholdsfondet skal brukes til å finansiere et konkret og fremtidig vedlikeholdstiltak som
styret avgjør. Vedlikeholdsfondet føres på separat bankkonto. Kapitalet kan kreves inn månedlig
gjennom et fastsatt akontobeløp som styret fastsetter. For hvert årsmøte kan det også
fremlegges forslag om at deler av årsresultatet overføres til vedlikeholdsfondet med 2/3 flertall.
Innbetalinger til vedlikeholdsfondet er endelige, dvs at andeler av vedlikeholdsfondet ikke
utløses etter eierbrøken ved salg av den enkelte seksjon. Sameiermøtet skal med 2/3 flertall
avgjøre om vedlikeholdsfondet skal avsluttes».

Benkeforslag 1: Det skal først avstemmes over om innkrevingen skal være flatt/lik fordelt eller
etter eierbrøken.
Vedtak: Det ble vedtatt innkreving etter eierbrøk med 14 stemmer. 4 stykker stemte for flat/ lik
fordeling.
Benkeforslag 2: tekst lik som forslag 2, men med følgende setning tilføyd i bestemmelsen:
Akontobeløpet kan kreves inn fra seksjonseierne etter sameierbrøken.
Vedtak: Benkeforslag 2 ble enstemmig vedtatt.
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B Salg av parkeringsplasser
Saksframstilling:
Det er totalt 43 parkeringsplasser i sameiet hvorav 21 plasser er tinglyst som tilleggsdel til 21 av
boligseksjonene. Disse plassene er ikke mulig å omsette for salg.
I tillegg har sameiet en garasjeseksjon, snr 68 som består av 22 plasser. Denne seksjonen eier
sameiet i fellesskap. Garasjeplassene kan pr i dag selges fritt på markedet uten noen
begrensninger iht sameiets vedtekter.
Det er allerede for få parkeringsplasser i forhold til antall leiligheter i sameiet. I tillegg er det en
ulempe at andre som ikke bor i sameiet benytter garasjeanlegget da det gir fri adkomst til de
øvrige fellesarealene.
For at garasjeplassene skal forbli i sameiets eie og være til gårdeiernes disposisjon, ønsker
styret at de 22 andelene i snr 68 kun kan overdras til eiere av boligseksjonen.
Bestemmelsen må inn i sameiets vedtekter.
Følgende tekst foreslås som et nytt punkt under 4. rettslig råderett, i vedtektene
heretter punkt 4.3 Disposisjonsrett

«Andeler i garasjesameiet kan kun overdras til eiere av boligseksjon i Sameiet.
Andelshaver i garasjesameiet må være eier av seksjon i ovennevnte sameie.
Dersom en andelshaver selger sin eierseksjon, må garasjeandelen inkluderes i salget.
Tilføyelse: eller selges til en annen sameier.
For å sikre at en overdragelse skjer i henhold til tinglyst fordeling skal styre samtykke til
overdragelsen.
Andelshaver kan ikke leie ut sin parkeringsplass til andre som ikke bor i sameiet.
Leietakere som bor i sameiet kan på lik linje med seksjonseiere disponere
garasjeplassene.
Styret skal til enhver tid ha oversikt over hvem som disponerer parkeringsplass og hvem som
har portåpner.»
Vedtaket krever 2/3 flertall
Vedtak: Enstemmig vedtatt

C) Utnyttelse av parkeringsplasser
Garasjeanlegget er som kjent veldig trangt. For å forhindre at det blir feil utnyttet ønsker styret å
presisere vedtekts givers intensjoner. Vedtektenes punkt 2.3 Garasjeanlegget, første ledd lyder
som følger: «Biloppstillingsplassene kan kun nyttes til formålet (oppstillingsplass for bil).»
Vedtekts givers intensjon var en bil pr. biloppstillingsplass.
Forslag til vedtak:
Vedtektenes punkt 2.3 Garasjeanlegget, første ledd endres til: «Biloppstillingsplassene kan kun
nyttes til formålet (oppstillingsplass for en bil)
Vedtak: Vedtatt med 13 stemmer for, 1 blank stemme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. Valg av tillitsvalgte
A Som styremedlem for 2 år, ble Oskar Dahl foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Rolv Einar Kristiansen foreslått.
Vedtak: Valgt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtet ble hevet kl.: 19:48. Protokollen signeres av
Møteleder Erik Mørch/s/

Fører av protokollen Camilla Brøndbo/s/

Protokollvitne Bjørnar Hjelmesæth Hovin/s/

Protokollvitne Bård Thomas Helland/s/
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Ved valgene på sameiermøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende
sammensetning:
Navn
Adresse
Valgt for
Leder

Erik Mørch

Konows gate 83

2016-2018

Styremedlem Reidar Moe

Konows gate 83

2016-2018

Styremedlem Oscar Dahl

Konows gate 83

2017-2019

Styremedlem Rolv Einar Kristiansen

.

Konows gate 83

2017-2019

