
 

 

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Knut Alvssons Vei 1-9 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 19.03.2014 

Møtetidspunkt: 18:00 

Møtested: Sinsen Eldresenter 

Til stede: 20 seksjonseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 21 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Ali Sheikh Munir. 

Møtet ble åpnet av Ali Sheikh Munir 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Ali Sheikh Munir foreslått. 

Vedtak: Ali Sheikh Munir ble 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 seksjonseier til å underskrive protokollen 

Som referent ble Ali Sheikh Munir foreslått, og til å signere protokollen ble Olav Østbye 

foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 

Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet 

for lovlig satt. 

Vedtak: Vedtatt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 Behandling av årsberetning for 2013 

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Vedtak: Godkjent 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 Behandling av årsregnskap for 2013 

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 57 000,-. 

Vedtak: Godkjent 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



 

 

 

5 Behandling av innkomne forslag og saker 

A Byggekomite 

For fullstendig saksfremstilling; se årsberetningen. 

Forslag til vedtak:  

1. Styret følger selv opp prosjektet som de har gjort til nå og i.o.m det er mer arbeid med 
dette enn normalt styrearbeid foreslår styret en økning av styrehonoraret med kr f.eks 
40.000,-. 

2. Stryet eller byggekomiteen fører antall timer for arbeidet de legger i dette og lønnes 
utifra det, forslag til time lønn f.eks kr 200-250,- inkl skatt. 
 

Det ble stemt over alternativ 1 og 2, alternativ 2 vedtatt med flertall av stemmene. 

Det ble også stemt over beløp kr 200 eller kr 250 i timen for arbeidet til bygge 

komiteen. 

Vedtak: Alternativ 2 og Kr 250,- i timen ble vedtatt med flertall av stemmene.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 Valg av tillitsvalgte 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Ana Slipicevic foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Elin Døving foreslått. 

Som varamedlem for 1 år, ble Abdelilah Lemriri foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 

D Som representant i valgkomitéen for 1 år, ble Leif Børstad, Morten Bergheim og Olav 

Østbye foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtet ble hevet kl.: 19:05.  Protokollen signeres av 

 

 

Møteleder      Referent 

Ali Sheikh Munir/s/     Ali Sheikh Munir/s/ 

 

 

Protokollvitne        

Olav Østbye/s/ 

 

 

 


